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A N O T A C E : 

Tématem práce j e navržení, vlastní realizace a zhodnocení programu rozvíjejícího jemnou 

motoriku u dětí mladšího školního věku a u dětí se specifickými poruchami učení. V první 

kapitole j e obsažena teorie potřebná pro sestavení takového programu. Týká se zejména 

vzdělávacího obsahu a didaktických metod praktických činností, specifických poruch 

učení, diagnostiky j e m n é motoriky a možností je j ího rozvíjení. Ve druhé kapitole je 

stanoven vlastní cíl práce a jej í úkoly. Třetí kapitola zdůvodňuje použité metody, 

charakterizuje a vymezuje vlastní program. Ve čtvrté kapitole je pak popsána pracovní 

náplň jednotl ivých setkání programu, reflexe jej ich průběhu, zhodnocení účinnosti 

programu a kasuistiky jednotl ivých žáků. 

A N N O T A T I O N : 

The theme of this thesis is a proposal, realization and evaluation of the effect of the 

programme that develops handwork at the children of lower school age and the children 

with special education needs. In the first chapter there is included the theory necessary for 

making up such a programme. It relates mainly to the educative contents and didactic 

methods of practical activities, specific learning disorders, diagnostics of handwork and 

possibilities of its development. The second chapter is focused on the aim of the work and 

its tasks. The third chapter gives reasons for the used methods, characterize and define the 

proper programme. In the fourth chapter there are described the contents of individual 

meeting sof the programme effect and casuistry of individua pupils. 
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Ú v o d 

Cílem mé diplomové práce j e blíže proniknout do problematiky rozvíjení j emné motoriky 

u dětí mladšího školního věku a u dětí se specifickými poruchami učení, protože mnoho 

dětí má v motorických dovednostech problémy, zejména pak v oblasti jemné motoriky. 

Nedostatečně rozvinutá j emná motorika pak nejen ovl ivňuje práci dítěte v některých 

vyučovacích předmětech, ale promítá se i do činností prováděných v běžném životě. 

K tématu diplomové práce zabývajícímu se rozvíjením j e m n é motoriky dětí 

mladšího školního věku a dětí se specifickými poruchami učení mě přivedla má sedmiletá 

práce s větším množstvím integrovaných dětí na základní škole, kde j sem byla zaměstnaná 

jako vychovatelka a poté i j ako učitelka. Možnost využití praktických činností k rozvoji 

j emné motoriky, za současného přihlédnutí ke specifickým poruchám učení, jsem shledala 

jako zaj ímavou oblast pro mou práci. Dále j sem chtěla poznat bližší aspekty výuky dětí 

s lehkou mozkovou dysfunkcí , kterých ve třídách přibývá, a porovnat některé typy 

praktických činností používaných k rozvoji j e m n é motoriky z hlediska vhodnosti pro tyto 

děti. Ze stejného důvodu se zabývám i didaktickými metodami a organizačními formami. 

Na základě teoretické studie vztahující se k danému tématu navrhnu a sestavím 

program rozvíjející j emnou motoriku u dětí mladšího školního věku a budu je j realizovat na 

základní škole j ako pravidelnou bezplatnou volnočasovou aktivitu, určenou především pro 

děti se specifickými poruchami učení, poruchami chování ( A D H D / A D D ) a děti socio-

kulturně znevýhodněné. Tento program bude trvat přibližně čtyři měsíce, přičemž setkání 

budou jednou týdně na dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny (90 minut). 

V praktické části d iplomové práce popíši vlastní realizaci a průběh tohoto programu 

a popis rozšířím o poznatky z vlastního šetření. Jako metodu použiji nestandardizovaný test 

j emné motoriky, metodu kasuistickou a metodu přímého pozorování, vedoucího ke zjištění 

efektivity mnou sestaveného programu rozvíjejícího j emnou motoriku. Testování j emné 

motoriky na začátku a na konci programu a výsledky pozorování vyhodnotím slovním 

komentářem a tabulkami. Práci rozšířím o fotografie z průběhu praktických činností. 
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1 T e o r e t i c k á v ý c h o d i s k a 

1.1 R á m c o v ý v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro z á k l a d n í v z d ě l á v á n í ( R V P ) 

Rámcový vzdělávací program vymezuje cílové zaměření vzdělávání na daném stupni 

vzdělávání a j eho očekávané výstupy. Charakterizují j e priority, cíle, klíčové kompetence 

a obsah v širších oblastech (např. člověk a svět práce). Na základě tohoto Rámcového 

programu si školy vytvořily vlastní přizpůsobené školní vzdělávací programy (Průcha et al., 

2003). 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005) j e uvedeno, že 

cílem školního vzdělání není jen to, aby si žák osvojil poznatky a dovednosti , ale aby získal 

i určité životní kompetence, které by mohl využít mimo školu, v běžných životních 

situacích. Kompetence žáků se podle citovaného materiálu chápou jako „vnitřně 

strukturované soubory znalostí a dovedností potřebných k řešení problémů či k zaujímání 

zdůvodněných stanovisek a postojů". Rámcový vzdělávací plán tyto kompetence rozděluje 

do několika skupin. Jedná se o kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. 

Jedním z principů Rámcového vzdělávacího programu j e podpora komplexního 

přístupu k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti j eho vhodného propojování, 

a podpora volby různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití 

všech podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků. Tento vzdělávací 

program také umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a uplatnění variabilnější organizace a individualizace 

výuky podle potřeb a možnost í žáků. Pojetí základního vzdělávání, j ak j e uvedeno v části C 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, j e založeno na poznávání, 

respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka, a to včetně 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento přístup by měl vést k co nejdelšímu 
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zachování přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody k vyčleňování žáků do 

specializovaných tříd a škol. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání obsahuje i přílohu upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která modif ikuje vzdělávání těchto žáků, 

přičemž respektuje nejen sníženou úroveň jej ich rozumových schopností , ale i jejich 

fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Dále specif ikuje vzdělávací obsah, cíle 

vzdělávání a klíčové kompetence, kterých by měli žáci dosáhnout, a umožňuje uplatňování 

speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků k j e j i c h dosažení. Tyto 

přístupy, metody a formy vzdělávání, odpovídající vývojovým a osobnostním zvláštnostem 

žáků, by měly pomoci k naplnění stejných cílů vzdělávání j ako u žáků intaktních. 

Důraz j e kladen na motivaci žáků k učení, logické uvažování a řešení problémů, 

komunikační schopnosti , rozvíjení schopnosti spolupráce, respektování práce a úspěchů, 

uplatňování svých práv a naplňování povinností, vytváření a projevování pozitivních citů 

v chování, a to ve vztahu k lidem, svému prostředí i přírodě, na vedení žáků k toleranci, 

ohleduplnosti a k ochraně zdraví svého i druhých. Klíčové kompetence, kterých by měli 

žáci dosáhnout, odpovídaj í v obecné formulaci požadavkům základního vzdělávání, 

přičemž ale musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků 

s lehkým mentálním postižením. 

V části D Rámcového vzdělávacího programu j e upraveno vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Za tyto žáky se považují žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Při jejich vzdělávání 

j e třeba uplatňovat kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod 

s modif ikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Ve vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami j e možné přizpůsobit a upravit obsah 

základního vzdělávání tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky 

a možnostmi žáků. Při plánování a realizaci vzdělávání j e třeba vycházet z konkrétního 

popisu vzdělávacích potřeb a možností jednotl ivých žáků a výuku individualizovat. 

Přizpůsobovat možnostem žáků lze i obsah, formy a metody výuky. Výstupy mají být 
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formulovány reálně a pro žáky splnitelně, čemuž se přizpůsobuje i výběr učiva. Cílem je 

pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout j im základ 

všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké jej ich životu a na praktické 

jednání . 

1.1.1 V z d ě l á v a c í o b l a s t Č l o v ě k a s v ě t práce 

Koncepci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce popisuje Rámcový vzdělávací program 

v kapitole 5.9. Tato koncepce má vést k rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že se 

snaží vycházet z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do styku s technikou 

a lidskou činností, a zaměřit se na praktické pracovní dovednosti a návyky z různých 

pracovních oblastí a dále na rozvoj poznání a dovedností v oblasti motoriky, komunikace, 

sociálních dovedností atd. 

V současné době probíhá vzdělávání žáků v prvním a šestém ročníku základního 

vzdělávání a základního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle školního 

vzdělávacího programu, ostatní ročníky mohou pracovat podle schválených výchovně 

vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola, Národní škola a Zvláštní škola (nyní 

Základní škola praktická). Všechny tyto programy zajišťují pracovní a technické 

vzdělávání, ale každý v j iné formě. Na základní škole se uskutečňuje v předmětu praktické 

činnosti, v programu Národní škola je zařazeno do předmětu pracovní výchova a v učebním 

programu Obecná škola není zařazeno do jednoho předmětu, ale prolíná se napříč celým 

obsahem vzdělávání (Honzíková, 2000). 

Vzdělávací program Základní školy praktické se svým obsahem řídí Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní školy a pouze upravuje některé j eho výstupy. 

V tomto programu je vzdělávací oblast Člověk a svět práce jednou ze stěžejních 

vzdělávacích oblastí. Cíleně se zaměřuje na rozvíjení komunikačních, motorických 

a tvořivých schopností , zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, 

st imuluje řeč a myšlení. Vzhledem k tomu, že žákům s lehkým mentálním postižením trvá 

nácvik běžných dovednost í a návyků mnohem déle, j e této vzdělávací oblasti určena vyšší 
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hodinová dotace. Vedle těchto vzdělávacích programů existují ješ tě alternativní vzdělávací 

programy používané např. školou Waldorfskou, školou M. Montessoriové a církevními 

školami. 

Výuka praktických činností na speciálních základních školách má určitá specifika 

vzhledem k typu postižení žáků. U žáků s mentální retardací j e velmi důležitá zejména 

proto, ie jákákoliv zvládnutelná pracovní činnost rozvíjí jej ich kompetence a dává jejich 

i i vo tu náplň (Švarcová, 2000, in Vodáková et al., 2003). Pracovní výchova takto 

postižených osob by měla směřovat k získání co největší soběstačnosti . Její úkoly se liší 

podle hloubky postižení. U hluboce mentálně postižených pracuje na vytvoření základních 

návyků sebeobsluhy, u středně a těžce mentálně retardovaných na zvládnutí jednoduchých 

pracovních činností vykonávaných pod stálým dohledem a u lehce mentálně retardovaných 

na pracovním zapojení klientů při vedení (Vodáková et al., 2003). Žáci s mentálním 

postižením také získávají základní pracovní vědomosti o materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech, rozvíjí manuální i intelektové pracovní dovednosti a návyky a 

připravují se k účasti ve výrobní praxi (Valenta, 2003). 

1 .1 .2 V z d ě l á v a c í o b s a h a c í l e 

Vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Člověk a svět práce j e podle Rámcového 

vzdělávacího programu učit žáky účastnící se základního vzdělávání pracovat s různými 

materiály, pomoci j im osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky, naučit j e plánovat, 

organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i společně, vést j e k dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny při práci a poskytnout j im informace o možném dalším profesním 

zaměření. Na prvním stupni j e rozdělen na čtyři tématické okruhy - Práci s drobným 

materiálem, Konstrukční činnosti (ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižení jsou 

nahrazeny Pracemi montážními a demontážními), Pěstitelské práce a Přípravu pokrmů. 

Tyto okruhy jsou pro školu povinné. 
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Očekávané výstupy se dělí podle stáří žáka, respektive ročníku, ve kterém se žák 

nachází na prvním stupni, do dvou období. Od prvního do třetího ročníku se jedná o období 

první, čtvrtý a pátý ročník pak zahrnuje období druhé. K další diferenciaci výstupů 

vzdělávání dochází podle intelektových schopností žáka. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením však vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pouze upravuje některé jeho výstupy tak, 

aby byly přiměřené pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru Člověk a svět práce tedy zůstává stejný a stejně tak i j eho cílové 

zaměření. 

Vzdělávací cíle vzdělávacího oboru Člověk a svět práce jsou vyjádřeny popisem 

žákova chování, které musí obsahovat očekávanou změnu ve vědomostech, myšlení, cítění 

a v j eho činnosti. Praktické předměty mají cíle vzdělávací, praktické a výchovné. Popisují 

obsah, rozsah a druh vědomostí , schopností a dovedností žáka, kterých může dosáhnout ve 

vyučovacím procesu daného předmětu (Dvořáček, 1967). Cílem vzdělávací oblasti Člověk 

a svět práce Rámcového vzdělávacího programu j e nejen dovést žáky k získání základních 

manuálních zručností, dovednosti používat pracovní nástroje, zvládnutí pracovních postupů 

a osvojení potřebných pojmů spojených s praktickými činnostmi, ale i vést žáka 

k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za své i společné výsledky práce, 

k vytrvalosti při plnění zadaných úkolů a k potřebné sebedůvěře. Žáci by se také měli 

naučit chápat práci a pracovní činnost jako možnost pro uplatnění tvořivosti a seberealizace 

(RVP, 2005). 

1 .1 .3 R o z v í j e n í j e m n é m o t o r i k y v rámci t é m a t i c k ý c h o k r u h ů 

Při práci s drobným materiálem se žáci podle RVP učí poznávat vlastnosti materiálu 

(přírodniny, modelovací hmota, papír, textil, drát, fólie aj.), používat pracovní pomůcky 

a nástroje a znát je j ich využití, organizovat si práci a provádět j ednoduché pracovní 

postupy. Jemnou motoriku si rozvíjí tím, že tento materiál zkouší různě upravovat, ohýbat, 

stříhat, lisovat, spojovat, propichovat, navlékat, svazovat, slepovat, určovat barvu, třídit 
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podle velikosti, barvy a tvaru a rozlišovat přírodní a technický materiál. Mohou se zaměřit 

i na kombinaci různých materiálů a sledovat správný poměr velikostí a ladění barev. 

Práce s drobným materiálem se dělí na práce s přírodninami, mezi které patří 

materiály rostlinného původu, např. bramborové hlízy, listy, kaštany, šišky, kukuřičné šustí, 

a sláma, materiály živočišného původu, jako je peří, skořápky a ulity měkkýšů, a materiály 

nerostného původu - např. oblázky. Tyto přírodniny se používají buď v přirozeném nebo 

upraveném stavu. Z hlediska hygieny a bezpečnosti práce by se měly vybírat takové 

materiály, které nejsou jedovaté a nevyvolávají alergické reakce (Honzíková et al., 2000). 

V rámci výchovného využití práce s přírodním materiálem je dobré žáky vést k ochraně 

přírody. Toho lze dosáhnout tím, že se žáci budou učit vnímat přírodní krásy a chovat se 

správně v přírodě (Štěpánková et al., 1984). 

Do prací s drobným materiálem dále řadíme modelovací hmoty, tedy hmoty, které 

lze působením vnějších sil formovat. Jejich vlastností je , že jsou plastické, pojivé a pevné 

(Dvořáček, 1967). Modelování j e z hlediska rozvíjení j e m n é motoriky velmi důležité, 

protože důkladně procvičuje svalstvo celé ruky. Modelovací hmoty mohou žáci 

zpracovávat válením, stlačováním, ubíráním, stáčením a ohýbáním a zdobit rytím, 

vtlačováním tvořítek, nastřiháváním nebo kresbou (Kociánová, 1997). Další výhodou práce 

s modelovacími hmotami je , že zároveň rozvíjí i smyslové vnímání, představivost 

a estetické cítění a přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti žáků (Štěpánková et al., 

1984). 

Z hlediska původu se modelovací hmoty dělí na hmoty přírodní a umělé. Mezi 

přírodní hmoty patří modelovací hlína, modelářská sádra, různé druhy těst, pilinové hmoty 

a další. Tyto hmoty maj í tu výhodu, že jsou ekonomicky nenáročné, můžeme š i j e připravit 

z běžně dostupných surovin (mouka, sůl, voda, škrob, olej atd.) a jej ich tuhost a další 

vlastnosti můžeme př ímo přizpůsobit potřebám dítěte, se kterým budeme pracovat. Umělé 

modelovací hmoty pak jsou např. modurit, plastelína a parafín (Honzíková et al., 2000). 

Dalším a ve školním prostředí asi nejvyužívanějším způsobem rozvíjení j emné 

motoriky v rámci praktických činností j e práce s papírem a papírenskými výrobky (karton, 
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lepenka atp.). Tyto materiály lze v podmínkách prvního stupně základní školy zkoumat 

z hlediska fyzikálních a optických vlastností (Škára, 1984). Honzíková (2000) rozděluje 

základní pracovní techniky při práci s papírem do čtyř skupin. První j e oddělování, které 

zahrnuje trhání, vytrhávání, stříhání, vystřihování, řezání a vysekávání papíru. Další j e 

spojování, kam patří nalepování, slepování, polepování, proplétání a sešívání papíru. 

Následuje tvarování - překládání, skládání, ohýbání a lisování papíru a poslední j e 

rozměřování a úprava povrchu papíru spolu s měřením, obkreslováním tvarů a barvením 

papíru. Pro práci se dá využít kromě klasického i odpadový materiál, čehož můžeme využít 

i jako tématu k ekologické výchově dětí. 

Při pracích s textiliemi se žáci učí základům ručního šití, poznávají různé druhy 

a vlastnosti textilií a získávají základní poznatky o jej ich výrobě, zpracování a užití (Skára, 

1984). Podle Dytrtové (1999) by se žák na prvním stupni měl, z hlediska rozvíjení j emné 

motoriky, seznámit s textilním materiálem, a to jak délkovým, tak plošným, poznat jeho 

vlastnosti a naučit se některé techniky jeho ručního zpracování, j ako jsou základy ručního 

šití (steh přední, zadní, obnitkovací, stonkový a křížkový), látání, vytvoření obruby, 

navlékání gumy a přišívání zapínadel (knoflíku, spínátka). To se může jevit j ako poněkud 

nesnadný úkol obzvlášť u dětí s dyspraxií. Další vhodnou náplní praktických činností může 

podle ní být skládaná a vyvažovaná batika a jednoduché formy tkaní a drhání, které 

považuje za významné pro rozvoj j emné motoriky, pozornosti , pečlivosti, soustředění 

a estetického cítění. Základy tkaní uvádí Tomeš (2005). Splétání, tkaní a vázání se věnuje 

např. Schoriesová (1998). Náměty na batikování na jdeme u Rankina (2004). 

Tématický okruh Konstrukční činnosti, ve kterém se na prvním stupni pracuje 

s různými stavebnicemi (plošnými, prostorovými, konstrukčními), navazuje zřetelně na 

předškolní výchovu. Většina žáků se se stavebnicemi začala setkávat j iž v útlém dětství, 

aby tak rozvíjela tvořivost a jemnou motoriku. Ve školním prostředí se práce se stavebnicí 

rozšiřuje o sestavování jednoduchých modelů, pracuje se s návodem, předlohou 

a jednoduchým náčrtem a provádí se montáž a demontáž jednoduchých předmětů (RVP, 

2005). „Práce se stavebnicemi děti baví, poučuje a hrou uvádí do základů mechaniky, 

seznamuje se základními mechanismy, spojovacími částmi apod. Práce se stavebnicemi 
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nutí žáky přemýšlet a ověřovat vlastní konstrukční modely. V neposlední řadě má práce se 

stavebnicí vliv na rozvíjení senzomotorických dovedností ," uvádí Honzíková (2000). 

Jemná motorika se dá rozvíjet i v rámci tématického okruhu Pěstitelské práce, kde 

žáci nižších ročníků prvního stupně ošetřují pokojové rostliny v interiéru učebny, učí s e j e 

poznávat a rozmnožovat stonkovými řízky. Ošetřují květiny na záhonech a učí se je řezat 

a upravovat do vázy. Připravují půdu před setím, sejí do řádků a pěstují hrách a ředkvičky. 

Pracují s klíčidlem a sledují změny na semenech. Semena mohou i třídit. Sbírají léčivé 

rostliny a pomáhaj í při sklizni ovoce a zeleniny (Vzdělávací program zvláštní školy, 1997). 

Ve druhém období se pak naučí provádět j ednoduché pěstitelské činnosti, ošetřovat 

a pěstovat pokojové i j iné rostliny a volit si k tomu správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

V rámci tématického okruhu Příprava pokrmů by se žáci měli seznámit se 

základním vybavením a základní technikou kuchyně, kterou by měli umět i bezpečně 

používat. Dále by měli zvládnout vybrat, nakoupit a správně skladovat potraviny, připravit 

tabuli pro j ednoduché stolování, jednoduše upravit stůl a naučit se pravidlům správného 

stolování. Z hlediska rozvíjení j emné motoriky poskytuje příprava pokrmů široké možnosti 

- žáci mohou válet, strouhat, solit, drobit, hníst, vykrajovat atd. Přitom j e důležité vést žáky 

k udržování pořádku a hygieny v kuchyni. Učitel navíc může využít této činnosti 

k uplatňování zásad zdravé výživy. 

1.2 D i d a k t i c k é m e t o d y p r a k t i c k ý c h č i n n o s t í 

Pojmem vyučovací metoda označujeme způsoby záměrného uspořádání činností učitele 

i žáků, které směřuj í ke s tanoveným cílům (Skalková, 2007). Didaktické metody 

v praktických činnostech jsou závislé na specifikách tohoto předmětu i na osobnosti učitele, 

obsahu učiva, cíli hodiny, věkových i j iných zvláštnostech žáků, charakteru poznatků, které 

si mají žáci osvojit, reálných prostředků, které má učitel k dispozici, i průběhu samotného 

vyučování (Honzíková, 2000). 
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1.2.1 M e t o d y m o t i v a č n í 

U žáků s lehkými mozkovými dysfunkcemi a z nich vyplývajícími obtížemi, jako jsou 

specifické poruchy učení, vývojová dyspraxie-dysgnozie či hyperaktivní nebo hypoaktivní 

syndrom, j e třeba klást na motivaci velký důraz, protože pro tyto žáky může být 

vykonávání některých praktických činností obtížnější než pro žáky intaktní. Učitel by měl 

žáky motivovat především k samostatné, aktivní a tvořivé činnosti, nabízet j im možnost 

výběru úkolů, problémové vyučování, snažit se o vyučování hrou a o rozmanitost ve 

vyučování, využívat možnost skupinové kooperace, vést kolektiv v demokrat ickém stylu, 

podporovat sebehodnocení žáků a dávat prostor pro jej ich vyjádření (Lokšová, 1999). 

Hlavním způsobem motivování žáků je navození podmínek obsahujících pro danou 

skupinu potřeb tak silné pobídky, aby vzniklá motivace u většiny žáků vycházela 

z aktualizovaných potřeb. Např. prvky soutěžení ve vyučování aktualizují sociální potřeby, 

problémové vyučování poznávací potřeby žáků. Každý žák má svou individuální hierarchii 

potřeb, kterou by měl učitel respektovat (Lokšová et al., 1999). Tím dochází 

i k individualizaci vyučování , kterou doporučuje Rámcový vzdělávací program. Pro 

rozvíjení motivace k učení j e důležité, aby učitel preferoval vnitřní motivaci před vnější. 

McCombsová (1997, in Kalous et al., 2002) zdůrazňuje, že vnitřní motivace k učení j e 

závislá na tom, zda žák vnímá učební činnost j ako smysluplnou a zda má možnost aktivně 

se podílet na výběru jej ích cílů, použitých metod i hodnocení výsledků. 

V praktických činnostech j e možné nechat žáky j i ž v mladším školním věku, aby se 

spolupodíleli na výběru činností - vybrat si mohou buď z různých výrobků zhotovovaných 

podobným způsobem (například různá zvířátka vystřižená a slepená z vlnité lepenky), nebo 

mohou zpracovávat stejný námět různými způsoby (šitím, vystř ihováním, modelováním 

atp.), popřípadě zpracovávat různé náměty v rámci j ednoho projektu. Takový přístup 

pomáhá rozvíjet i tvořivost dětí, jej ich odpovědnost vůči kolektivu a podporuje jej ich 

individualitu. V praktických činnostech je také obzvlášť výhodné motivovat žáky prací na 

takovém výrobku, který si mohou po skončení práce odnést domů, a který se tak pro ně 

stane zároveň odměnou za vynaložené úsilí. A to nejen odměnou hmotnou, ale i sociální, 
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kterou může být pochvala a uznání ze strany rodičů či j iných důležitých osob. Motivací :;e 

může stát i sama účast na praktické činnosti, která j e pro žáky přitažlivá a zaj ímavá (viz 

praktická část, str. 76 - Tvorba mandaly). 

1 .2 .2 M e t o d y e x p o z i č n í 

Mezi metody expoziční patří vyprávění (např. při výkladu historie materiálů), popis, 

vysvětlování, demonstrace (názorné ukazování pomůcek, pracovních úkonů atp.), rozhovor 

(např. o funkci a použití nástrojů), pozorování (často spojené s metodou výkladu, 

předvádění nebo instruktáže) a instruktáž (individuální, skupinová, hromadná; jednorázová 

nebo dělená; přímo provedená učitelem nebo zprostředkovaná). Instruktáž je asi nejčastěji 

používanou metodou výuky praktických činností, protože se v ní kombinují slovní 

a názorné metody, j ako j e popis nebo vysvětlování s demonstrací nářadí, materiálu 

a pracovního postupu. Další možností, která j is tě povede k lepšímu zapojení dětí 

s poruchami pozornosti do výuky, j e využití metody problémové (motivující žáka, aby 

hledal řešení problému), metody aktivizační, diskusní, situační, heuristické a metody 

využívající aspekt hry. 

1 .2 .3 M e t o d y c v i č e n í a s a m o s t a t n é p r á c e 

Metodou cvičení a samostatné práce může být např. opakování , metoda montáže 

a demontáže, práce podle vzorového výrobku, podle návodu či metodické řady postupu 

práce na výrobku, práce s pracovními listy, s počítačovými programy, laboratorní práce 

a pokusy, didaktické a úkolové hry a práce na výukovém projektu. 

Při práci na projektu žáci nejprve určí jeho záměr, pak zpracují j eho plán, provedou 

samotný projekt a na závěr ho vyhodnotí. Projekty mohou být z hlediska účastníků 

individuální, skupinové, třídní a školní a z hlediska doby trvání krátkodobé (1-2 dny), 

střednědobé a dlouhodobé (měsíce). Projekt vychází z životní reality, přispívá 

k individualizaci, spolupráci, toleranci a vede k rozvíjení vnitřní kázně a tvořivosti 
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(Vodáková et al., 2003). Práce na projektech poskytuje učiteli možnost individualizovat 

výuku, a „ušít" ji tak na míru přesně těm schopnostem a dovednostem, které potřebuje 

v praktických činnostech u konkrétního dítěte rozvíjet. Hyperaktivní žáci ale nesmějí 

vnímat společnou práci na projektu jako chaos, a musí být proto předem přesně 

obeznámeni s tím, co se od nich očekává a do kdy to má být splněné. Vhodné j e podpořit 

jej ich konání vědomím individuální zodpovědnosti i spoluodpovědnosti za celek (Riefová, 

1999). 

1 .2 .4 M e t o d y p r o v ě ř o v á n í a h o d n o c e n í 

Metodou prověřování a hodnocení vědomostí , dovedností a výrobků může být kontrola, 

kolektivní hodnocení, které provádí učitel za pomoci žáků, nebo sami žáci pod vedením 

učitele, individuální hodnocení (slovní) a klasifikace, kdy se hodnotí např. zájem, 

vytrvalost, pečlivost, čistota, účelné využití materiálu a celkový vzhled výrobku. 

Podle Lokšové (1999) nelze motivační působení známkování podcenit , protože má 

pro rozvoj motivace k učení u žáků stále velký význam. Učitel by ale samozřejmě měl při 

známkování přihlédnout k možnému zdravotnímu znevýhodnění integrovaných žáků. Žáci 

by se také měli učit podílet se na konečném hodnocení práce své i druhých. Je dobré vést j e 

k tomu, aby dokázali pozitivně ocenit i snahu, a to svou i druhých, což povede ke 

zvyšování jej ich sebevědomí. To totiž může být u dětí s L M D pod vlivem výukových obtíží 

a jejich sociálních důsledků, při nesprávném vedení ze strany rodičů, učitelů a vychovatelů, 

často snížené (Pokorná, 2001). 

1.3 O r g a n i z a č n í f o r m y p r a k t i c k ý c h č i n n o s t í 

Organizační formy výuky jsou v tradiční didaktice chápány j ako vnější stránka 

vyučovacích metod (Průcha et al., 2003). 

Skalková (2007) rozděluje organizační formy, v nichž se realizují procesy 

vyučování a učení, na frontální vyučování v systému vyučovacích hodin, skupinové 
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a kooperativní vyučování , individualizované a diferenciované vyučování , projekty 

a integrované vyučovací celky a domácí práce žáků. Tyto organizační formy se vzájemně 

prolínají a přizpůsobují cíli práce, charakteru látky, specif ickým potřebám žáků 

a možnostem, které má škola k dispozici. 

Dytrtová (2003) chápe formu výuky jako je j í uspořádání z hlediska časového, kdy j e 

základní organizační formou vyučovací jednotka, místního a obsahově vymezeného podle 

vnějších podmínek. Z hlediska typů vyučovacích jednotek praktických činností tak obvykle 

rozlišujeme hodiny smíšené, hodiny laboratorních prací, hodiny prací dílenského 

charakteru, hodiny besed a hodiny exkurzí, popř. vycházek. Každá obecně strukturovaná 

vyučovací jednotka se skládá z á v o d n í organizační části, z motivace, ze seznámení se 

s cílem výuky, z expozice obsahu, z vlastní práce, je j ího hodnocení a závěru. 

Žákům s A D H D / A D D vyhovuje v rámci vyučování vytváření pevnč stanovených 

rituálů a pravidel, j asná struktura vyučování a přesně stanovené postupy pro často se 

opakující činnosti. „Děti se specifickými poruchami chování a učení potřebují zvláště 

naléhavě takovou třídu, která je strukturovaná a nikoli chaotická. V prostředí třídy se 

potřebují cítit bezpečně a zároveň musí přesně vědět, co se od nich očekává z hlediska 

učení a z hlediska chování ," uvádí Riefová (1999). Vzhledem k tomu, že k problémovému 

chování dochází obvykle tehdy, nejsou-li žáci dostatečně vedeni, měl by mít učitel po 

formální stránce před vstupem do třídy vše pečlivě připravené (pomůcky, harmonogram 

činnosti atp.). Využívání času bez prostojů pomáhá problémové chování eliminovat. 

Žáci s hyperaktivním či hypoaktivním syndromem mají všeobecně slabší sociální 

dovednosti než jej ich zdraví vrstevníci, proto je vhodné, aby pracovali ve skupinách, kde si 

tyto dovednosti mohou při praktických činnostech zároveň osvojovat . Kooperativní učení j e 

také nejvíce prospěšné pro vytvoření dobrých vztahů ve třídě, protože na rozdíl od 

kompetit ivního učení, kdy žáci spolu soutěží, nebo individuálního učení, kdy pracují 

samostatně, vede k vytváření pozitivních vztahů mezi žáky při dosahování společných cílů. 

Hyperaktivním žákům prospěje i z toho důvodu, že rychleji dostávají zpětnou vazbu 

a nemusí dlouho čekat, až na ně přijde řada. Je však třeba zajistit, aby hyperaktivní žák byl 

19 



1 IK v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra informačních technologií a technické výchovy 

ve skupince s žáky pozornými a dobře soustředěnými. Naopak pokud se takový žák chová 

pro ostatní neúnosně, j e třeba ho od skupiny oddělit a posadit na klidné místo (Riefová, 

1999). 

1.4 M o t o r i k a 

„Motorická činnost j e systematický proces řízený centrální nervovou soustavou 

uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy." 

(Wikipedie, 2007) 

Motorika horní končetiny nám umožňuje komunikaci s okolím i spojení s vlastním 

tělem. Pomocí horní končetiny si dokonce můžeme sáhnout i na ta místa našeho těla, která 

nikdy neuvidíme (Dylevský, 1994). Články prstů, ruka a předloktí tvoří pohybový článek. 

Pohyby těchto článků j sou základní složkou struktury pohybu a j sou vzá jemně spojené do 

pohybových řetězců. Tyto pohyby umožňuje pohybový aparát, který tvoří kosti, svaly 

a klouby a j ehož činnost řídí centrální nervový systém (Kouba, 1995). Problémy v j emné 

motorice dětí tedy mohou být způsobeny ze všech těchto příčin - např. abnormalitami 

v oblasti vývoje kostí a kloubů, nedostatečně vyvinutými svalovými skupinami nebo 

nerovnoměrným dozráváním mozkových struktur u dětí s LMD. 

V praktických činnostech, ale nejen v nich, dochází k motorickému učení, což je 

proces, při kterém se získávají pohybové dovednosti , které se zpevňuj í a stabilizují. 

V tomto procesu se také uskutečňuje osvojování znalostí, rozvoj pohybových znalostí 

a vlastností chování (Schnabel, 1987, in Kouba, 1995). 

1.4.1 V ý v o j m o t o r i k y 

Vývoj motoriky můžeme zkoumat z hlediska fylogeneze, ontogeneze a aktuální geneze. 

Výuka praktických činností se zabývá především aktuální genezí, neboli krátkodobým 

vývojem motoriky. Ten může trvat hodiny nebo dny, po které dochází k osvojení 

20 



1 IK v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra informačních technologií a technické výchovy 

a stabilizaci určité dovednosti motorickým učením. Úroveň motoriky žáků je přitom dána 

jak dědičností, tak i vlivy a podmínkami vnějšího prostředí. K dědičně determinovaným 

předpokladům patří např. kvalita nervové soustavy a svalstva, vlivem působícím na žáka 

zvenčí pak může být výchova stimulující pohybové předpoklady jedince nebo rozvoj 

motoriky ve výchovně-vzdělávacích institucích. Důležitou součástí rozvíjení motoriky žáka 

j e i j eho vlastní aktivita, která j e mu dána vývojově a kterou můžeme při praktických 

činnostech využít a kultivovat (Kouba, 1995). 

Motorika ruky začíná chaotickými pohyby celé paže, které se postupně stávají 

cílenými a směřuj í k uchopení předmětu. Podráždění hmatových receptorů v dlani vyvolá 

reflex sevření ruky, č ímž nastává fáze uchopování. Aby se uchopování stalo cíleným, j e 

nutná schopnost zraku fixovat okolní předměty a zkušenost, že k tomu, co vidím, se mohu 

přiblížit (Hyntnausová et al., 1999). Z vývojového hlediska j e tedy rozvoj motoriky 

a poznávacích procesů ve vzájemné interakci. Zvídavost a potřeba poznávat okolí 

podporuje rozvoj motoriky, motorické kompetence naopak umožňuj í rozvoj poznávání 

(Vágnerová, 2005). Pohyb se stává základem rozumového vývoje dítěte i vývoje celé jeho 

osobnosti. Bez rozvoje pohybů zaostává i rozvoj duševní (Hyntnausová et al., 1999). Vývoj 

motoriky a zrakového vnímání je tedy ve vzájemné souhře a k rozpojování těchto dvou 

složek dochází teprve postupně. 

Motorika ale není vázána jen na percepci, ale i na sociální kontakt. Dítě je nutné 

k pohybovým činnostem motivovat a pro motorickou činnost získávat volní spolupráci 

dítěte (Hintnausová et al., 1999). Pro rozvoj motoriky dítěte j sou důležité podněty 

smyslové, intelektuální, citové i pohybové (Kouba, 1995). 
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1 .4 .2 P r ů b ě h v ý v o j e u p r ů m ě r n é h o z d r a v é h o d í t ě te 

Tabulka č. 1 

Věk Prováděná činnost + druhy úchopů 

6 

měsíců 

Radiálně-palmární neboli dlaňový úchop, při kterém se palec neúčastní 

úchopu; v 1.-3. měsíci j e palec flektován do dlaně, ve 4.-6. měsíci j e ve 

stočené adduktivní poloze; dítě si podává věci nacházející se v j eho 

okolí; uchopuje hračku pravou i levou rukou a pevně ji drží; předává si 

kostku z j e d n é ruky do druhé; po kuličce hrabe celou rukou, dotkne se, 

ale uchopení se obvykle nezdaří; dává si předměty do úst, j í samo 

suchary. 

12 

měsíců 

Dlaňový úchop radiální s palcem v opozici provedený vnitřní částí (7.-9. 

měsíc) a prstový úchop radiální (od 8. měsíce); j emný pinzetový neboli 

klíšťkový úchop s izolovaným používáním ukazováčku; při chůzi se 

přidržuje za jednu ruku; j í pomocí prstů obou rukou; uchopí kuličku 

čistým klíšťkovým úchopem; bere malý knoflík pravou i levou rukou; 

uchopuje kostku a za se j i pouští - uvolňuje sevření. 

15 

měsíců 

Postaví na sebe dvě kostky; dává korále do skleničky; vezme minci 

pravou nebo levou rukou; náruživě čmárá; pokouší se obracet stránky 

v knížce. 

18 

měsíců 

Vezme hrneček do obou rukou; díky dovnitř otočenému příčnému 

úchopu může jíst lžící, ale zašpiní se; obrací listy v knize, ale současně 

dvě až tři stránky; postaví věž ze tří až čtyř kostek; bere šálek do obou 

rukou; nasadí si čepici, rozepne zip, pokouší se nasadit si boty 

a navléknout ponožky. 

24 

měsíců 

Začíná intenzivní čmárání - maluje vertikální čáry a kruhy; postaví věž 

ze šesti až sedmi kostek; stránky v knize obrací po jedné; navléká 
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korále; používá plastelínu k primitivnímu modelování ; s velkou chutí 

naplňuje nádobku; obouvá si boty, vsouvá paži do rukávu; pokouší si 

umýt a osušit ruce. 

30 

měsíců 

Jí čistě polévku a kaši; umí držet vidličku; období intenzivního čmárání 

- dítě dovede kreslit horizontální čáry; postaví věž z osmi kostek; 

částečně se svléká, natahuje si ponožky, obléká si košili. 

3 roky Jí samo a samo se u stolu obsluhuje; zvládne udělat příčný úchop 

s nataženým ukazováčkem; tužku drží v prstech a nakreslí kruh; dokáže 

skládat papír; začíná se mu dařit stříhání; vybarvuje štětcem; z plastelíny 

modeluje jednoduché tvary (např. válec); postaví věž z devíti kostek; 

pomáhá si svléknout svetr, začíná se oblékat, rozepíná si středně velké 

knofl íky, rozšněruje si boty, omyje si ruce a osuší je ; oblékne panenku. 

5 let Dítě dává přednost vidličce; dovede pít pomocí s lámky, uchopí pohárek 

jednou rukou; krájí šunku; dokáže dělat vědomé změny směru při 

pohybu tužkou, dokáže obkreslovat a vybarvovat; obléká se samo; 

zašněruje si boty; zapne i menší knoflíky. 

6 let Dovede nalévat z litrové lahve; krájí jakékol iv maso; začíná se česat; 

udělá jednoduchý uzel; dovede se vysmrkat ; dovede řezat pilkou, 

zatluče kladivem hřebík, začíná šít velkou jehlou; pohyb ruky dítěte má 

dostatečnou sílu, přesnost a rychlost; dítě umí napodobit pohyb, což 

předpokládá dostatečnou pohybovou paměť, a má zautomatizované 

některé pohyby ruky; grafomotorické aktivity j sou vykonávány pohyby 

zápěstí v souhře s j emnými pohyby prstů, i když nepřesně; j e možné 

psaní a kreslení v linkách. 

7 let Udělá dvojitou kličku; kresby a písmo se zmenšuj í ; p ísmo j e plynulejší a 

spojitější; nakreslí kosočtverec; umí rovně řezat pilkou. 
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(Langmaier et al., 2006; Looseová, 2001; Pfeiffer, 1990; Langmaier, 1983, in Svobodová, 

1997; Hfyntnausová et al., 1999). 

1.4 .3 V ý v o j m o t o r i k y v m l a d š í m š k o l n í m v ě k u 

Toto období j e charakteristické zvyšující se motorickou citlivostí a učenlivostí. 

Zdokonalování vnímání a motoriky už není dáno jen vývojem, ale především školním 

vyučováním. Novým pohybům se děti učí poměrně snadno pomocí demonstrace 

a jednoduché instrukce. 

Motorická dovednost žáka vzniká na základě senzorických, intelektových 

a motorických předpokladů k provedení jednotl ivé pohybové činnosti (Měkota, 1958, in 

Kouba, 1995). K rozvoji motorických dovedností dochází ale pouze tehdy, pokud je poměr 

intenzity, objemu a složitosti motorických cvičení optimální. Praktické činnosti směřující 

k rozvíjení j e m n é motoriky by tedy měly být přiměřené věku i schopnostem žáků, a to co 

do kvantity i náročnosti prováděných úkonů. 

Některé úchopy se v počátečních ročnících povinné školní docházky teprve vyvíjí 

a nejsou ještě zautomatizované, proto j e třeba j im věnovat zvláštní pozornost. Žáci 

počátečních ročníků prvního stupně také ještě nedovedou pohyby zpomalovat a zrychlovat, 

i když se po nástupu do školy jej ich motorika stává přesnější , obratnější a rychlejší. 

V praktických činnostech lze zlepšení motorických dovednost í dosáhnout stupňováním 

požadavků na přesné provedení výrobků a současným sledováním pokroku žáků 

v obratnějším a rychlejším používání nástrojů. Tento požadavek ale nelze uskutečňovat 

v počátečních cvičeních při práci s nástrojem, kdy j e třeba trvat především na pozorné 

a pečlivé práci (Dvořáček, 1967). Důležitým vnitřním předpokladem rozvíjení j emné 

motoriky při výuce praktických činností je, že dítě bude umět pracovat pozorně 

a soustředěně. 

Je třeba si uvědomit, že první pokusy o provedení určité dovednosti bývají 

nekoordinované, s velkým množstvím nadbytečných pohybů a teprve opakováním jsou 
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CNS vytvořeny potřebné spoje, umožňující vznik pohybové paměti . Proto je důležité, aby 

dítě získalo zkušenost s různými druhy motorických činností j i ž v předškolním období. 

Kontrola různých pohybů se teprve cvičením stane průběžnou a přesnou a vytvoří se 

koordinované motorické dovednosti , které přetrvají často po celý život (Kouba. 1995). 

1.5 D i a g n o s t i k a m o t o r i c k ý c h d o v e d n o s t í 

Jedním z důvodů alespoň základní znalosti diagnostikování j e m n é motoriky je fakt, že 

u všech žáků se před vstupem do základního vzdělávání nemusí motorika rozvinout do 

takové míry, aby se mohli bez předchozí přípravy začít s úspěchem vzdělávat podle učiva 

běžné první třídy - tedy především učit se psát. To se týká hlavně žáků, kteří j sou, zcela 

v duchu Rámcového vzdělávacího programu, integrováni do základní školy a vzdělávají se 

v ní podle vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, žáků s lehčím 

motorickým postižením (např. na základě lehké mozkové dysfunkce) a žáků 

z nepodnětného sociokulturního prostředí, zejména těch, kteří nenavštěvovali předškolní 

zařízení, a nezískali tak dostatek zkušeností v oblasti j e m n é motoriky. 

Pokud učitel, ze jména v nižších ročnících, nepřihlédne ke skutečnému vývoji j emné 

motoriky takového žáka a vyučuje ho spolu s ostatními žáky podle předpokládané úrovně, 

může to pro něj mít velmi neblahé důsledky, zejména v oblasti psychické a volní. Dnes je 

j iž samozřejmost í vyšetření takového žáka pedagogicko-psychologickou poradnou 

a případné sestavení individuálního vzdělávacího plánu, pokud se j e h o postižení jeví jako 

natolik závažné, že vyžaduje v rámci školní třídy zcela individuální přístup. Individuálnější 

přístup k žákovi j e však doporučován i Rámcovým vzdělávacím programem. 

K základním diagnostickým metodám používaným v rámci speciální pedagogiky 

patří pozorování, rozhovor, analýza dokumentů (lékařských, pedagogických, 

psychologických a dalších), analýza výsledků činnosti dítěte a metoda kasuistická. 

Diagnostikou a rozvíjením j emné motoriky ruky postiženého dítěte (i dítěte s LMD) se má 

zabývat ergoterapeut, rehabilitační sestra nebo speciální pedagog. Dítě by nemělo poznat, 
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že je vyšetřováno, a pro vyšetřování by měly být vybrány jen ty činnosti, které jsou vhodné 

a nezbytné (Svobodová, 1997). 

Diagnostika v rámci praktických činností se obvykle zaměřu je na posuzování j emné 

motoriky, stupně osvojení a šíři uplatnění motorických dovedností , úroveň výsledků 

činnosti, úroveň dosažených dovedností a návyků (hygienických, bezpečnostních atp.), dále 

na posouzení osobních vlastností, jako j e vytrvalost, pečlivost, tvořivost a frustrační 

tolerance, a schopností použít získané poznatky v nových situacích (Vodáková, 2003). 

Zvláštní kapitolou v diagnostice j emné motoriky jsou motorické testy a posuzovací škály. 

Indikátorem motorických dovedností v nich bývají nejčastěji rychlost pohybu, počet chyb 

nebo úspěšného provedení, časoprostorové charakteristiky pohybu a obecné znaky pohybu, 

jako j e přesnost, rychlost a plynulost (Kouba, 1995). V našich podmínkách j e zažité 

pracovat při speciálně-pedagogickém diagnostikování se zažitou psychologickou 

a lékařskou terminologií , mimo j iné i z toho důvodu, že o zařazení do speciálnč-

pedagogické péče rozhoduje lékařská diagnóza (Mertin, 1995, in Svobodová, 1997). 

Obecné charakteristiky j e m n é motoriky pak rozlišujeme z hlediska: 

a) vývoje motoriky - normální, opožděný, patologický 

b) opoždění motorického vývoje - lehké, střední, těžké 

c) koordinace - koordinované pohyby, narušená koordinace, nekoordinované pohyby 

1.5.1 E r g o d i a g n o s t i c k é t e s t y 

Při testování j e m n é motoriky v rámci ergodiagnostických testů se zaměřu jeme na schopnost 

vykonávat určitou praktickou činnost nebo činnosti. Obvykle se používaj í tyto pracovní 

ukazatele: 

I. kvalita práce - práce j e povrchní; pracuje uspokojivě, ale občas chybuje; pracuje 

pečlivě; pracuje velice pečlivě, bez chyb 
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II. kvantita práce - pracuje pomalu, nejisté, bez úsilí a s velkými časovými ztrátami; 

pracuje klidně, soustavně a rovnoměrně s uspokoj ivým úsilím; pracuje rychle 

a jistě, bez časových ztrát a s velkým úsilím 

III. porozumění práci - učitel musí i po důkladném vysvětlení do práce zasahovat, dítě 

práci nezvládá; nemá dobrý přehled o práci, učitel musí zasahovat a dítě samostatně 

zvládne jen podobný pracovní úkol; dítěte j e soběstačné, umí si poradit, téměř se 

nedotazuje; dítě j e zcela samostatné a soběstačné, nemá žádné dotazy, zvládá i j iné 

úkoly, často složitější 

IV. spolupráce (postoj ke kolektivu) - nedodržuje čas, ruší, zdržuje, ohrožuje druhé, 

špatně se s ním komunikuje ; není ochoten pomoci , spolupráce schopen jen velmi 

omezeně; občas nedodrží čas, ale spolupracuje a pomáhá druhým; přesně dodržuje 

čas, j e vždy připraven pomoci a pomáhá i z vlastního podnětu, velmi dobře 

spolupracuje, j e přátelský 

V. šetrnost při práci (ekonomičnost) - postrádá věcnost , plýtvá materiálem i energií; 

celkem věcný, ale spotřeba materiálu a energie j e vyšší; věcný, šetří materiál 

a energii alespoň příležitostně; svědomitý, šetří materiál i energii, příkladný, 

odpovědný 

VI. respektování norem při práci (zvláště bezpečnostních) - nerespektuje normy a je 

nutné ho často napomínat; není všímavý a j e nutné ho občas napomenout ; není 

nutné ho napomínat ; j e stále velmi pozorný a vede k práci i ostatní 

V ergodiagnost ickém systému Ertomis používaném v Německu jsou hodnoceny 

ještě další pracovní vlastnosti, jako j e motivace, soustředěnost, představivost, inspirace při 

řešení problémů, zodpovědnost , odolnost proti stresu a duševní zátěži, vytrvalost a řeč. 

Při hodnocení práce ruky vergoterapi i s ledujeme vlastnosti, j ako j e síla, vytrvalost, 

rychlost, koordinace, povrchové vnímání a pohybová iniciativa ruky (Pfeiffer , 1990). 
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Ergodiagnostické testy uvádím proto, že některé ukazatele, j ako j e např. kvalita 

práce, kvantita práce, porozumění práci, motivace, soustředěnost a vytrvalost, se odráží 

v rozvíjení j e m n é motoriky. 

1 .5 .2 T e s t y j e m n é m o t o r i k y 

Úchop je nejdůležitější funkcí ruky. Tato pohybová dovednost se u dítěte rozvíjí postupně. 

Čím j e předmět drobnější , tím j e j eho uchopení složitější. Způsob úchopu j e také dán tím, 

o jaký předmět se j edná a jak pevně j e ho třeba uchopit (Hyntnausová et al., 1999). Členění 

úchopů z hlediska speciální pedagogiky uvádí Svobodová (1998). Rozl išuje úchopy na 

dlaňové a prstové. Podle náročnosti na koordinaci j e můžeme seřadit v tuto řadu 

(Hyntnausová et al., 1999). Uvádím j e spolu s činností, při které jsou používány, a možným 

způsobem jejich diagnostikování. 

1) úchopy dlaňové 

a) ulnární, palec neúčastní úchopu - dítě sevře náš prst, drží savičku, látku, ale předmět mu 

může vyklouznout na stranu 

b) radiální, palec je vůči ostatním prstům v opozici - drží malé válečky, kostku, míček, 

přetahuje se s hračkami na provázku, na gumě, ukryje palec v dlani 

c) válcový neboli rukojeťový - předmět je sevřen v dlani j ako rukojeť, prsty jsou aktivní 

a palec j e vůči nim v opozici, děti bez zkušenosti s psacím náčiním tak mohou uchopovat 

tužku, psací část by měla být na ulnární straně ruky 

2) úchopy prstové 

a) prstový, provádí se bříšky všech prstů s palcem v opozici 

b) klíčový, palec tlačí na radiální stranu ukazováku 

- dítě drží plochý předmět větší než dlaň (list papíru, okraj látky); podanou minci uchopí, 

ale samostatně nezvedne; trhá papír; tahá za tenký provázek; uštipuje kousky těsta; počíná 
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opozice palce; klíčový úchop je důležitý pro držení tužky, část písařů ho používá při psaní; 

diagnostikuje se pomocí skutečného zámku a klíče 

c) špetka, bříško palce se př imkne k prostředníku a ukazováku 

- některé děti tento úchop zpočátku používají při psaní, což ale velmi omezu je pohyblivost 

ruky; diagnost ikuje se pomocí solení nebo hry se sypkým materiálem 

d) štipka, bříško palce a ukazováku v opozici 

- dítě uchopuje menší předměty, geometrické tvary, bonbony - ty dokáže i rozbalit; hraje si 

s většími korálky a navléká j e na tyčku; zapíná knoflík, zip, učí se šněrovat; úchop důležitý 

pro navození správného držení tužky; diagnostikuje se uštípnutím kousku modelovací 

hmoty 

e) nehtový, nej jemnější držení mezi nehtem palce a ukazováku 

- souvisí se sbíráním velmi drobných předmětů; dítě sebere drobné korálky, semínka, sirky, 

nit; „dívá se kukátkem"; diagnostikuje se např. při sbírání jehly 

f) cigaretový, mezi ukazovákem a prostředníkem 

- část dětí tak uchopuje tužku před nácvikem správného držení 

g) tužkový, bříška palce a ukazováku v opozici a prostředník j e zespodu podpírá 

Dalším z testů j emné motoriky j e Imitační test I. Lesného (1989). Diagnostikuje 

schopnost provádět komplikovanější motorické úkony, skládající se z v í c e pohybů. 

Vyšetření spočívá v nápodobě úkonů, které jsou dítěti předvedeny. Napodobení musí být 

rychlé a dokonalé. Dítě má předvést spojení palce a ukazováku, spojení palce 

s prostředníkem, špetku, opření palce o stůl, přičemž pěst j e zdvižená kolmo nad deskou 

stolu, opření ukazováku o stůl podobným způsobem, stříhání prsty, pěst a další motorické 

úkony. Na základě tohoto testu bylo prokázáno, že častou příčinou dětské neobratnosti je 

tzv. dyspraxie a dysgnózie. 

Podobné úkony a další motorická cvičení sloužící ke zjištění pohyblivosti prstů 

a ruky uvádí Netschová (2003, in Morkovinová, 2007). Dítě má roztahovat prsty od sebe 
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a k sobě, mávat prsty na pozdrav, znázornit dlouhý nos s pohyby prstů, vysouvat prsty 

z pěsti - tzv. kocouří drápky, kroužit ukazovákem, provádět dotyky prstů obou rukou apod. 

Za zmínku j istě stojí i Test funkce ruky prof. G. Tardieu (in Vodáková a kol., 2003), 

který se skládá z praktických úkolů sledujících schopnost k jednot l ivým druhům úchopů: 

1. Nehtová špetka: Předmět se umístí mezi nehet palce a nehet ukazováku. Zkouší se 

zapichováním špendlíků do polystyrenu, vytahováním připínáčků z korku nebo uchopením 

jehly a táhnutím za konec nitě. 

2. Špetka dvěma prsty: Předmět se umístí mezi bříšky dvou prstů - palce a ukazováku. 

Testovaný má za úkol uchopit jeden po druhém čtyři listy papíru formátu A4, přeložit j e na 

čtvrtiny a vložit do obálky, vygumovat horizontální čáru nakreslenou tužkou na list papíru 

formátu A4 nebo zapíchnout a uzavřít spínací špendlík do kusu látky. 

3. Svěrák: Předmět se umístí mezi bříško palce a obejme ostatními prsty. Testovaný uchopí 

pět knih umístěných na straně dominantní ruky a postaví j e rovně na straně ruky pomocné, 

která slouží j ako opěrák; z nádoby s vodou nalije plné čtyři sklenice vyrovnané na stole 

nebo osuší čtyři sklenice, které drží dominantní rukou j ako svěrák. 

4. Hrst: Testovaný má za úkol 5x zašroubovat žárovku do obj ímky, vyšroubovat a položit, 

tyčku plastelíny rozřezat na pět kusů; uchopit mýdlo a namydli t tři kapesníky atd. 

5. Pěst: Testovaný např. uchopí postupně všechny tři kapesníky a vyždímá j e stlačením 

pěsti, vyžehlí j e žehličkou a složí, nebo vyleští kartáčem pár obuvi. 

6. Tlak: Zkouška pouze tlakem palce. Testovaný pomocí palce zapne pět patentních 

uzávěrů přišitých na cvičném čtverci; zapíchne pět připínáčků do korku pomocí palce 

a udeří 20x mezerníkem na klávesnici počítače pouze palcem. 
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7. Roztažení: Vyhodnocuj í se pouze extenzory palce a ukazováku.Testovaný má za úkol 

rozstříhat nůžkami dlouhými 10 cm list papíru formátu A4 po délce; pomocnou rukou držet 

hranol dřeva dlouhý 10 cm a dominantní rukou na něj navlékat gumičkové kroužky 

0 průměru 5 cm a naměřit na stole 6x stejnou délku mezi palcem a ukazovákem, pro 

praváky zprava doleva a pro leváky obráceně. 

8. Stisk prstothenarový: Předmět se opírá o palcovou část dlaně, ohnutý palec a ostatní 

prsty ohnuté „do háčku". Testovaný pomocí kleští vytáhne pět hřebíků zatlučených do 

překližky. Prorazí pět děr do kusu kůže pomocí děrovacích kleští a přeštípne kleštěmi 1 mm 

široký drát. 

9. Tlak: Zkouška pouze tlakem ukazováku. Testovaný má za úkol nalepit čtyři známky na 

obálku, zahrát stupnici na piano nahoru a dolů pouze za použití ukazováku a na klávesnici 

počítače stisknout postupně celou řadu. 

Při praktických činnostech lze místo klasického testování využít vytváření situací, 

které nám pomohou zhodnotit jednotl ivé vlastnosti. Validní metodou j e pak pozorování, 

které umožňuje hodnotit zaujetí činností, samostatnost, schopnost kooperace, soustředění, 

vytrvalosti atp. Pro hodnocení j emné motoriky jsou vhodné práce s modelovacími 

hmotami, s papírem, stavebnicí a další, při kterých se pozoruje úchop nářadí a koordinace 

pohybů, jej ich přesnost, chaotičnost či nadbytečnost (Vodáková, 2003). 

1.5 .3 N e s t a n d a r d i z o v a n é t e s t y j e m n é m o t o r i k y 

Učitel si může i sám vytvořit vlastní nestandardizovaný test j e m n é motoriky, aby mohl 

s j e h o pomocí poměrně rychle získat informace o všech žácích, porovnat jej ich výkony 

1 individuálně posuzovat výkony žáka vzhledem k j e h o vývoji . Výsledky takového 

testování pak může použít buď pouze ke zjištění úrovně rozvoje j e m n é motoriky, nebo 

i j ako námět pro je j í nácvik v rámci praktických činností. 
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Každý test, ať už standardizovaný nebo nestandardizovaný, by měl být validní. To 

znamená, že by měl měřit to, co měřit má. Validitu nestandardizovaného testu úrovně 

jemné motoriky může snížit např. složité zadání úkolů, nebo příliš mnoho úkolů, které dítě 

stresují. 

Další důležitou vlastností testu je jeho reliabilita neboli spolehlivost. Zda byl test 

spolehlivý, zjist íme při opakovaném testování, ve kterém bychom měli dosáhnout 

podobných výsledků. Pokud tomu tak není, může to být zapříčiněno např. různou motivací, 

lepší úrovní soustředění atp. (Zelinková, 2001). 

1 .5 .4 V ý v o j o v é š k á l y 

Vývojové škály mohou být podobně j ako testy standardizované nebo nestandardizované. 

Jako námět nestandardizované škály úrovně j e m n é motoriky, kterou si může učitel vytvořit, 

by mohla posloužit následující vývojová škála, kterou v originální verzi uvádí Looseová 

(2001). Podle ní j i ž čtyřleté dítě dovede uchopit štětec, stříhat nůžkami, chytit malý míček 

a zapínat a rozepínat knoflíky. Ve čtyřech a půl letech pak skládá j ednoduché obrazce ze 

zápalek. V pěti letech navlékne nit do jehly a stříhá podél linie. V šesti letech kreslí se 

správným držením tužky, navíjí nit na cívku a samostatně se obléká. Když j e mu šest a půl 

roku, nakreslí postavu s přibližně osmi detaily a uváže uzel okolo tužky či tyčinky. V sedmi 

letech pak napodobí deset písmen, vystřihuje tvary a dotkne se palcem špičky prstu. 

Ke standardizovaným škálám, které se obvykle používaj í u menších dětí, pak patří 

zejména globální vývojové škály (nejčastěji vývojová škála Gesselova nebo škály 

N. Bayleyové, Mnichovská vývojová diagnostika a další). Tyto metody nejsou zaměřeny 

jen na rozvoj j e m n é či hrubé motoriky, ale poskytují obraz celkové neuromotorické zralosti 

dítěte. Posuzována j e vždy hrubá i j emná motorika, expresivní řeč a porozumění řeči, 

sociální chování, vizuomotorická koordinace, vývoj konstruktivní hry a další. Komplexní 

vývojová diagnostika ale vyžaduje značné klinické dovednosti a zkušenosti , a měl by ji 

proto provádět jen člověk se speciálním výcvikem (Hort et al., 2000). 
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1.6 R o z v í j e n í j e m n é m o t o r i k y 

Aby se žák mohl učit vyšší dovednosti , j ako j e např. psaní, musí projít určitými 

vývojovými fázemi. Např . proto, aby mohl psát u stolu, musí být schopen sedět na židli, 

držet hlavu rovně, pohybovat rukou, případně jednot l ivými prsty, a zrakem sledovat tužku. 

Aby to dokázal, j e třeba nejprve dostatečně rozvinout hrubou a j emnou motoriku, 

koordinaci rukou a koordinaci rukou a očí, hmatově-kinestet ické vnímání , vestibulární 

vnímání, regulaci svalového napětí a vnímání tělesného schématu (Looseová et al., 2001). 

Navzdory těmto nutným předpokladům se ve školním prostředí setkáváme s žáky, u 

kterých j e vlivem různých vnějších či vnitřních činitelů tento rozvoj nedostatečný, a přesto 

se s nimi s nácvikem psaní začíná. Potom by bylo vhodné, aby rozvoj všech těchto složek, 

potřebných pro úspěšný rozvoj grafomotoriky, probíhal alespoň paralelně s nácvikem 

psaní, když už inu z časových důvodů nemůže předcházet. 

Praktické činnosti se na rozvoji j emné motoriky podílí spolu s tělesnou výchovou, 

výtvarnou výchovou a rozvojem grafomotoriky stěžejním způsobem. Využívaj í se práce 

s drobným materiálem, modelovacími hmotami, konstrukční a další činnosti, je j ichž bližší 

popis j sem j iž dříve uvedla. V praktických činnostech navíc dítě rozvíjí kromě j emné 

motoriky i ostatní psychické vlastnosti, jako je pozornost a vlastnosti volní. Odsouhlasení 

a povzbuzení prováděné činnosti mozkem má pro terapeutickou úspěšnost činnosti zásadní 

význam. Pro rozvíjení j e m n é motoriky jsou účinné zejména ty pohyby, je j ichž smysl dítě 

chápe, které směřuj í k uskutečnění určité potřeby a dosažení výsledku. Dítě potřebuje 

bezprostředně zažít radost a svou odměnu (Hyntnausová, 1999). 

Z hlediska rozvíjení motoriky je důležité, aby se jednot l ivé složky vzájemně 

doplňovaly, a působily tak na celkový vývoj dítěte. Jako příklad lze použít modelování, 

které rozvíjí hmatově-kinestetické vnímání tím, že st imuluje plošky prstů, hrubou motoriku 

pomocí ruční manipulace, rovnováhu různými výchozími pozicemi, j ako je modelování 

vstoje, vsedě atp., j emnou motoriku modelováním drobnějších výrobků a regulaci 

svalového napětí při používání různě tuhých modelovacích hmot (Looseová et al., 2001). 
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Cílené rozvíjení j e m n é motoriky rozdělujeme podle požadovaného pohybu na tři 

oblasti: zvětšení svalové síly, zlepšení svalové koordinace a zvětšení rozsahu pohybu. 

S ohledem na téma diplomové práce se zde budu detailně zabývat pouze popisem 

a způsoby rozvíjení těch svalových skupin, u kterých lze praktické činnosti vedoucí k jej ich 

rozvíjení realizovat v prostředí běžné školní třídy a tyto činnosti j sou vhodné pro děti 

mladšího školního věku. Jedná se tedy především o motoriku palce, prstů a zápěstí. 

Rozvíjení motoriky předloktí a celé paže totiž klade mnohem větší nároky na prostor, 

pracovní vybavení i složitost prováděné činnosti. Pro ilustraci rozvíjení motoriky předloktí 

uvedu z praktických činností např. spojování vruty, hrabání a okopávání , řezání pilou, 

hoblování, broušení, ruční vrtání, štípání dříví atp. 

1.6.1 P r a k t i c k é č i n n o s t i r o z v í j e j í c í k o n k r é t n í p o h y b y 

Palec 

Do motoriky palce se zapojuj í tyto svaly: m. f lexor pollicis longus, m. flexor polliscis 

brevis, m. abductor pollicis brevis, m. adductor pollicis, m. opponens pollicis, m. extensor 

pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. abductor pollicis longus, m. opponens 

pollicis. 

Flexi (ohnutí) palce lze rozvíjet např. uštipováním modelovací hmoty, vytrháváním 

z papíru, vázáním uzlů, držením tužky nebo pera, obracením listů v knize, šněrováním bot, 

držením jehly. 

Extenzi (natažení) palce rozvíjíme stříháním, uchopováním materiálu, otevíráním 

ruky a uchopováním předmětů, cvrnkáním kuliček, uvolněním papírové šipky při hodu. 

Abdukci (odtažení) palce cvičíme protahováním jehly, uvolňováním uchopených 

nástrojů, kamenů a figur. 

Addukci (přitažení) lze rozvíjet držením nástrojů, držením štětce, držením tužky, 

úchopem jehly a úchopem předmětů. 
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A opozici nacvičujeme držením palce proti 1. a 2. prstu, psaním, gumováním, 

obracením stránek, mícháním a hnětením těsta, silným úchopem a tlakem palce proti 

poslednímu článku ukazováku - vytrháváním, úchopem figur a kamenů (Pfeiffer , 1990). 

Prsty 

Motorika prstů j e tvořena těmito svaly: m. flexor digirorum communis , m. profundus a in. 

supercicialis, m. extensor digitorum communis , m. extensor indicis proprius, mm. 

lumbricales, mm. interossei dorsales, mm. interossei volares, m. flexor digitorum 

profundus, m. abductor digiti quinti 

Flexi prstů provádíme při úchopu jehly, oddělování jednot l ivých nití, uchopováním 

předmětů různého průměru, cvičením se všemi prsty, uchopováním všeho druhu, flexí prstů 

s malým nárokem na sílu. 

Extenzi nacvičujeme úchopem jehly a napínáním nitě, roztahováním nůžek, 

rozevíráním úchopu, uchopováním a uvolňováním nástrojů a přidržováním materiálu. 

Addukce nastává při prošívání tuhých látek, uštipování modelovacích hmot a také je 

pohybem při malování. 

Abdukci rozví j íme rozplétáním a rozdělováním vláken pro vyšívání, uvolňováním 

předmětů při hodu, roztahováním prstů při hraní, chytáním malého míče (Pfeiffer , 1990). 

Zápěstí 

Do hybnosti zápěstí se zapojuj í svaly: m. flexor carpi radialis, m. f lexor carpi ulnaris, m. 

palmaris longus, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. 

extensor carpi ulnaris 

Flexe zápěstí docílíme zatloukáním kladivem, palicí, broušením a natíráním, 

řezáním pilou, prací s nožem a dlátem, válením hlíny, pohyby rukou v zápěstí. 
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Extenze nastane válením hlíny, hoblováním, pi lováním, skládáním předmětů 

směrem dolů a při práci s kladivem 

Radiální dukce (pohyb v zápěstí směrem za palcem) j e obvyklá u držení nástroje 

i držení objektu a u pohybů při malování a natírání, broušení a leštění. 

Ulnární dukce (pohyb v zápěstí směrem za mal íkem) dosáhneme prudkým pohybem 

v zápěstí, při leštění a smirkování (Pfeiffer, 1990). 

Pro rozvíjení j e m n é motoriky v rámci praktických činností j e důležité, aby učitel 

správně popisoval různé možnosti pohybů i části horní končetiny, kterou mají žáci pohyb 

vykonávat. Pohybovat mohou celou paží v ramenním kloubu, předloktím v loketním 

kloubu, zápěstím, prsty apod. Pohyb má určitý charakter (ohýbání) , tvar (přímočarý, 

obloukový) a rychlost (rychlý, pomalý). Rozvoj j e m n é motoriky by neměl probíhat 

nahodile, ale cíleně a s evidencí postupu rozvoje u každého žáka (Dvořáček, 1967). 

1.7 P o r u c h y v ý v o j e s o u v i s e j í c í s r o z v o j e m j e m n é m o t o r i k y 

Příčiny způsobující nedostatečné rozvíjení j e m n é motoriky mohou být různé. Od relativně 

snadno napravitelných, způsobených např. nedostatečným přísunem podnětů, které lze 

zvládnout umožněním přiměřeného a přirozeného vývoje, až po vážná onemocnění , j ako 

jsou formy mozkového postižení (spasticita, ataxie, hyperkineze, hypokineze), duševní 

onemocnění, pervazivní vývojové poruchy, nedostatečná inteligence, akutní či dlouhodobá 

onemocnění (např. myopatie) , poúrazové stavy atd. (Kouba, 1995). Zat ímco o vývoj vážně 

postižených dětí obvykle pečují odborníci z oborů medicínských, rozvoj j e m n é motoriky 

u dětí s poruchou vnímání, koncentrace a pozornosti a dětí z důvodu malého množství 

podnětů v oblasti j e m n é motoriky nedostatečně rozvinutých zaj išťují pedagogové, za 

možné podpory pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra. 
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1.7.1 L e h k á m o z k o v á d y s f u n k c e 

„Lehkými dětskými encefalopatiemi se rozumí drobné difúzní poruchy mozkové tkáně 

trvalého rázu, vzniklé prenatálně, perinatálně nebo postnatálně, ovšem před „dobou 

dospělosti". Poruchy jsou lehké v tom smyslu, že při nich není výrazně postižena motorika 

a rozumové schopnosti . U těchto dětí se však obvykle vyskytuj í i j iné výrazné problémy 

psychických procesů a funkcí , zejména v motorice, vnímání, jednání a myšlení. Tyto 

primární poruchy spoluvytvářené zpravidla i nevhodnými vlivy výchovnými, jsou 

podkladem celého rozsáhlého spektra rozmanitých psychopatických projevů." (Černá, 

2002) 

„Lehké mozkové dysfunkce patří do skupiny poruch chování. Můžeme se setkat 

i s j inými označeními - malé mozkové dysfunkce, lehké dětské encefalopatie , hyperaktivní 

nebo hypoaktivní syndrom či hyperkinetický nebo hypokinetický syndrom. Jedná se o děti 

často s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které trpí poruchami učení a chování 

v rozsahu od mírných po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrální nervové 

soustavy." (Žáčková, 2002) 

Děti s lehkou mozkovou dysfunkcí j iž od období batolete bývaj í zvýšeně pohyblivé. 

Jsou jakoby bez zábran a trpí častěji různými úrazy než ostatní děti. Již od období batolete 

u nich můžeme pozorovat zvýšenou neobratnost a neohrabanost . Neadekvátně silně reagují 

na slabé podněty. U těchto dětí také často pozorujeme opožděný vývoj řeči a i celkově 

opožděný a nerovnoměrný vývoj , projevující se ze jména poruchami motoriky, vnímání, 

emocionality, koncentrace pozornosti , paměti, řeči a myšlení (Jucovičová et al., 2003). 

Ve školním prostředí j e problematika lehkých mozkových dysfunkcí většinou 

pojímána j ako problematika poruch učení. Na původu specif ických poruch učení se totiž 

více jak ve dvou třetinách podílí právě lehká mozkové dysfunkce . Zbytek tvoří dědičné 

faktory bez centrálního poškození, které jsou ale příčinou jen asi dvaceti procent případů 

specifických poruch učení. Přívlastek „specif ické" se používá proto, aby odlišil poruchy 

učení způsobené např. nedostatkem inteligence či nevhodným vyučováním od poruch 

vzniklých na bázi dysfunkcí centrálního nervového systému, tedy poruch specifických. 
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O důležitosti problému lehké mozkové dysfunkce, v souvislosti s rozvojem j e m n é 

motoriky dítěte, svědčí i j edno ze synonym užívaných pro LMD, a sice percepčnč-

motorická porucha. Motorika se totiž společně s vnímáním vyvíjí během života dítěte a j e 

projevem mozkového dozrávání. Příčinou obtíží dětí s L M D je, že u nich neprobíhá toto 

dozrávání rovnoměrně (Černá, 2002). 

1 .7 .2 V ý v o j o v á d y s p r a x i e - d y s g n o z i e 

Soubor obtíží označovaný jako vývojová dyspraxie - dysgnózie j e projevem lehké 

mozkové dysfunkce, který se nejvíce promítá do oblasti vnímání a motoriky. U nás 

dyspraxie bývá také obvykle považována za podklad některých specif ických poruch učení 

(např. dysgrafie). Kromě deficitů v oblasti motorické se u ní vyskytuj í i poruchy v oblasti 

percepční a v oblasti poznávacích procesů (dysgnozie) (Kirbyová, 2000). 

Pipeková (1998) dyspraxii definuje j ako specifickou poruchu obratnosti 

a schopnosti vykonávat složité úkony a děti trpící touto vývojovou poruchou popisuje jako 

pomalé, nezručné, neupravené. Tyto děti podle ní mohou mít potíže v psaní, kreslení, 

tělesné výchově a pracovním vyučování. Potíže j im dělá napodobení gest, členění prostoru, 

určování pravé a levé strany, vnímání a chápání časových vztahů a vnímání tělesného 

schématu. 

Z hlediska etiologie j e zaj ímavý názor Kirbyové (2000), která popisuje cyklus 

vzniku vývojové poruchy koordinace. Ten začíná dědičnou dispozicí ke zvýšené ochablosti 

svalstva, která se nejprve projevuje nedostatečnou stabilitou a tudíž i odmítáním lezení 

v kojeneckém věku, což vede k pozdějšímu špatnému chápání času a směru a nedostatečně 

rozvinuté hrubé motorice, která se dále promítá, spolu s ochabnutím svalstva a špatnou 

stabilitou ramen, do zhoršené j emné motoriky a ta v prostředí školní třídy obvykle znamená 

negativní hodnocení dítěte, což vede k poškození j eho sebehodnocení a schopnosti ovládat 

se. 
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Světová zdravotnická organizace zahrnuje v mezinárodní klasifikaci nemocných 

vývojovou dyspraxii spolu se syndromem neobratného dítěte a vývojovou poruchou 

koordinace pod termín „Specif ická vývojová porucha motorické funkce" a def inuje ji j ako 

vážné postižení vývoje pohybové koordinace, které nelze vysvětlit celkovou retardací 

intelektu ani vrozenou nebo získanou nervovou poruchou. Pohybová koordinace dítěte při 

jemných nebo hrubých motorických úkonech j e pod úrovní očekávanou u dítěte tohoto 

věku a inteligence. Tato motorická neobratnost j e obvykle spojena s určitým stupněm 

poškození výkonu při vizuálně prostorových kognitivních úkolech. 

V naší zemi bývá dyspraxie obvykle považována spíše za méně závažnou 

specifickou poruchu učení, nezpůsobuje-li však vážné problémy v učení, a to zejména 

v psaní (tj. dysgrafii) . Děti s dyspraxii či vývojovou poruchou koordinace ale mohou mít ve 

škole vážné problémy, zejména v předmětech, j ako j e výtvarná, pracovní či tělesná 

výchova, a jej ich neohrabanost se může stát i terčem posměšků spolužáků. Proto j e třeba 

s nimi pracovat citlivě a v některých předmětech, mezi které patří i praktické činnosti, 

hodnotit spíše snahu než výsledek. Pokud jsou projevy dyspraxie vážnějšího rázu, j e 

vhodné doporučit vyšetření dítěte pedagogicko-psychologickou poradnou či spec iá lně-

pedagogickým centrem a řídit se j eho doporučeními, popř. na j eho návrh vypracovat žákovi 

individuálně-vzdělávací plán (Kirbyová, 2000). 

1.7 .3 P o r u c h y p o z o r n o s t i 

Úkolem pozornosti j e vybírat z množství podnětů působících na organismus ty, které jsou 

z jeho hlediska důležité. Pozornost přitom působí dvojím způsobem - zaprvé zvyšuje 

vnímavost organismu vůči podnětům podstatným a zadruhé zacloňuje a př i t lumuje vedlejší 

podněty. Chrání tak jed ince před přemírou podnětů, které by rušily účelnou činnost 

a vyčerpávaly j e j (Lokšová, 1999). 

Únava pozornosti , která je indikátorem únavy centrální nervové soustavy, u dětí 

s lehkou mozkovou dysfunkcí rychle stoupá, takže se tyto děti dříve unaví a jej ich 

pozornost rychle upadá. Vedle zvýšené unavitelnosti pozorujeme u dětí s lehkou mozkovou 
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dysfunkcí i nápadné kolísání kvality soustředění. Tyto obtíže jsou projevem nezralosti 

centrální nervové soustavy a nelze je překonat zvýšeným tlakem, delším zaměstnáváním 

nebo doučováním (Černá, 2002). 

Přestože se ve světě i u nás stále častěji používá pro poruchy pozornosti označení 

A D H D (Attention deficit hyperaktivity disorder - porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou) či A D D (Attention deficit disorder - porucha pozornosti) , u nás se 

můžeme stále ješ tě setkat s pojmem lehká mozková dysfunkce hyperakt ivního typu, která 

termínu A D H D odpovídá. Tato porucha je spojena s problémy v oblasti pozornosti 

a v percepčně-motorických úkolech (Kirbyová, 2000). Příčinou obtíží žáků s A D H D není 

nesprávné vedení dítěte ze strany vychovatelů, ale poruchy v oblasti emoční , motoricko-

percepční a v nedostatečném rozvoji kognitivních funkcí. 

Vlastní symptomatologii hyperkinetické poruchy rozděluje Malá (2001) do pěti 

oblastí. V souvislosti s praktickými činnostmi se jedná ze jména o poruchy kognitivních 

funkcí, poruchu pozornosti spojenou často s motorickým neklidem, neschopnost selekce 

podnětů, poruchu vnímání časového sledu, která konkrétně znamená, že si dítě neumí 

strukturovat a organizovat práci, kterou často nedokončí, což souvisí i s poruchou 

motivace, vytrvalosti a sebeovládání (impulzivitou) a sníženou schopností představivosti 

a pracovní paměti . Takové dítě může pracovat zbrkle, j e neobratné a trpí poruchou 

vizuomotorické koordinace. 

Oslabení út lumových mechanismů se projevuje také tím, že dítě reaguje na 

přicházející podněty zcela bezprostředně a zbrkle. Jedná ukvapeně, nedomysl í možné 

důsledky. Vykř ikuje bez vyvolání, komentuje odpovědi druhých, má poznámky k učitelovu 

výkladu. Tyto děti nedovedou odložit uspokojení na pozdější dobu. Pokud se j im práce 

hned nevede, tak od ní utíkají. Problém spočívá opět v nedostatku útlumových 

mechanismů, který se navenek projevuje jako příliš nízká schopnost sebekontroly (Černá, 

2002). 

Pokorná (2001) doporučuje při práci s těmito dětmi omezit okolní podněty, pokud 

se má dítě soustředit na určitou činnost. Pedagog by měl takové dítě vést dítě klidně, 
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laskavě, ale důsledně. Měl by mu nabídnout určitý řád, který by takovému dítěti umožnil 

lépe předjímat události, a tím vedl k j e h o zklidnění. Uvádí, že tyto děti právě pro svůj 

neklid, nesoustředěnost a emoční labilitu nemají rády změnu a obtížně se na ni adaptují , 

a pravidlo častého střídání činností (nejlépe po deseti minutách) považuje za závažný omyl. 

Takto postižené dítě by podle ní mělo pracovat v klidném prostředí, mít kolem sebe jen 

pomůcky, které nezbytně potřebuje, pedagog by mu měl připravovat věku přiměřené, ale 

relativně kratší úkoly, přesvědčit se, zda dítě instrukci rozumí, trvat na splnění úkolu 

a vyvarovat se rychlostních soutěží. Riefová (1999) doporučuje při práci s těmito dětmi 

zařadit do výuky i krátké přestávky a relaxační aktivity. 

1 .7 .4 S p e c i f i c k é p o r u c h y u č e n í 

Tyto poruchy vznikají opět na bázi lehké mozkové dysfunkce . Patří mezi ně specifická 

porucha čtení (F81.0) běžně označovaná jako dyslexie, dále specif ická porucha psaní 

(F81.1) běžně označovaná jako dysgrafie a specifická porucha počítání (F81.2) běžně 

označovaná j ako dyskalkulie. Do tohoto okruhu poruch bývá obvykle přiřazována také 

specifická vývojová porucha motorické funkce - dyspraxie (F82), které j sem se vzhledem 

k je j ímu stěžejnímu významu pro výuku praktických činností věnovala v samostatné 

kapitole (Hort, 2000). 

Šturma (1997, in Hort, 2000) uvádí, že v našich školách trpí specifickými 

poruchami učení asi tři procenta dětí, přičemž u chlapců j e výskyt výrazně vyšší než 

u dívek. Tyto děti zažívají opakovaně ve škole neúspěch, projevují se u nich známky 

frustrace a druhotně se mohou objevit i poruchy chování. Nechuť k práci, která se dítěti 

přes veškeré úsilí nedaří tak, j ak by chtělo, může vést k sníženému sebevědomí. Tyto 

okolnosti spolu s nepříznivým hodnocením rodičů a učitelů působí, že děti s dyslexií 

hodnotí samy sebe nepříznivě (Pokorná, 2001). 

Dříve než j sou u dítěte diagnostikovány specifické poruchy školních dovedností , 

dochází k poruchám vnímání. Ty můžeme u dítěte pozorovat ješ tě před vstupem do školy 

a tehdy j e také nejvhodnějš í doba začít toto vnímání formou hry cvičit, abychom tak 
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předešli dalšímu disharmonickému vývoji (Šindelářová, 2007). Pokud se přesto objeví 

u dítěte školního věku specifické poruchy učení, j e dobré vytvořit si určitou koncepci 

nápravy, která stanoví obtížnost jednotl ivých úkolů. Ta zajistí, aby cvičení, která má dítě 

provádět, byla j eho schopnostem přiměřená. To znamená, aby nebyla ani příliš snadná, ani 

příliš obtížná. Lehká cvičení dítě nudí a těžká vzbuzují strach a pocit neúspěchu 

a neschopnosti . Přiměřené učení j e takové, které obsahuje prvky známého, ale je 

obohacováno o nové informace a nové zkušenosti (Pokorná, 2001). 

Při poruše zrakového vnímání můžeme toto vnímání rozvíjet rozlišováním figury 

a pozadí, rozlišováním inverzních obrazců, měněním pozice obrazců a rozlišováním směru 

(Pokorná, 2001). Z praktických činností zaměřených současně na rozvoj j e m n é motoriky 

a zrakového vnímání bych doporučila např. třídění drobného materiálu, stavění ze 

stavebnice podle návodu, popř. s drobnými úpravami ve smyslu změn směru stavby, je j í 

výšky atp., dále výrobu takových předmětů, kdy j e třeba dodržet stejný směr ohybu u všech 

jeho částí (např. větrník), skládání skládanek podle slovního i i lustrovaného návodu 

s využitím otáčení a ohýbání podél jednotl ivých os (krabička, origami, ...), obkreslování 

plánku podle vzoru i za pomoci průsvitného papíru, vystřihování a lepení inverzních tvarů 

atp. 

Poruchy řeči lze u dětí zmírnit tím, že budeme vědomě a systematicky rozvíjet 

slovní zásobu a verbální pohotovost (Pokorná, 2001). V praktických činnostech k tomu 

můžeme využít názvy používaných materiálů, je j ich optických i fyzikálních vlastností, 

pracovních pomůcek, technologických postupů i finálních výrobků na kterých budeme se 

žáky pracovat. Dítě bychom měli vést k přesnému pojmenovávání pracovní operace, kterou 

právě provádí, nástrojů, které k ní používá atp. K rozvoji verbální pohotovosti a určité 

obratnosti v řeči může pomoci i formulace slovního hodnocení výrobku či vlastní práce, 

prováděné napřed učitelem a poté i žáky. Hrou rozvíjející řeč, vhodnou pro praktické 

činnosti, j e popisování stavby z kostek (pro mladší děti j sou vhodné barevné a různě velké 

části dřevěné stavebnice), přičemž žáci sedí tak, aby na sebe neviděli, každý má před sebou 

stejnou sérii kostek (max. 12 kusů) a za úkol mají z nich postavit stejný „hrad". Děti spolu 
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verbálně komunikuj í , ale stejnost stavby smí vizuálně zkontrolovat až poté, co se 

dohodnou, že stavění ukončily. 

Vnímání časového sledu Pokorná (2001) doporučuje rozvíjet např. sekvenční hrou 

s předměty, kdy před dítě položíme do řady několik předmětů, např. tužku, gumu, nůžky, 

lepidlo apod., a dítě si má tyto předměty zapamatovat . Pak j e zakryjeme, dítě j e jmenu je 

a zachovává je j ich pořadí, přičemž dochází nejen k rozvoji vnímání časového sledu, ale 

i k rozvoji řeči. Začínáme se čtyřmi a končíme s deseti předměty. Dalším způsobem 

rozvoje vnímání časového s l e d u j e práce podle instrukce, př ičemž dítě musí provést několik 

po sobě jdoucích činností a přitom dodržet jej ich pořadí. 

Vývoj koordinace pohybů neprobíhá pouze v rovině od jednoduchých pohybů ke 

složitějším, ale i v rovině rychlosti a přesnosti pohybů. Přesnost pohybu souvisí s vnímáním 

prostoru. Prostor vn ímáme třemi senzorickými oblastmi - zrakem, sluchem a hmatem. 

Prostorová orientace j e tedy závislá především na těchto třech oblastech, ale navíc 

předpokládá i intelektuální zpracování. Prostorovou orientaci můžeme v praktických 

činnostech rozvíjet tak, že se dítěte budeme ptát, co j e na předmětu, kterým může být 

výrobek, učební pomůcka, druh nářadí atp., nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu apod. 

Dále můžeme dítě vést k popisování vztahů mezi předměty a jej ich vzá jemného umístění. 

Vhodné je i vyrobit nebarevnou papírovou skládačku z kartónu, nebo nechat děti skládat 

větší dřevěné „puzzle" otočené obrázkem dolů (Pokorná, 2001). 

Schopnost zapamatovat si podněty, které přicházejí z okolí, patří k základní výbavě 

člověka. Někteří autoři považují poruchu v zapamatovávání za j ednu z příčin dyslexie. 

Nebývá to jed iná příčina, přesto výrazně negativně ovl ivňuje výkony dítěte. Zrakovou 

paměť můžeme cvičit několikavteřinovým sledováním různých předmětů, obrázků, písmen, 

číslic apod., které má poté dítě popsat. V praktických činnostech k tomu můžeme využít 

různé pracovní nástroje, které zakryjeme šátkem, pak j e na několik vteřin žákům ukážeme 

a opět j e přikryjeme. Poté necháme žáky, aby shlédnuté nářadí vyjmenoval i a popřípadě 

nazvali i činnost, kterou s ním lze provádět. Tím budeme rozvíjet jak zrakovou, tak 

i verbální paměť. 
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Možností , j ak rozvíjet v praktických činnostech paměť taktilní, je , že žáka necháme 

se zavřenýma očima hmatem poznávat různé živé i neživé přírodniny, výrobky z plastů, 

kovů, dřeva a dalších materiálů, přičemž zdůrazňujeme materiálové vlastnosti (kov j e 

chladný, dřevo př í jemně teplé, plastická hmota tvárná atp.). Těžším úkolem by bylo 

porovnávání stejných tvarů z různých materiálů (např. krabiček od sirek polepených látkou, 

balicím papírem, smirkovým papírem, vyřezaných ze dřeva, odlitých ze sádry, z pilinové 

hmoty atp.) bez zrakové kontroly. Na přípravě se mohou samozře jmě podílet i žáci. Pokud 

si žák nechce nechat zavázat oči, někteří žáci s lehkou mozkovou dysfunkcí bývají na 

tělesné dotyky zvýšeně citliví, lze takové předměty umístit do většího neprůsvitného 

látkového pytle, na j ehož ušití se může v rámci praktických činností postupně podílet celá 

třída. 
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2 Cí l a ú k o l y d i p l o m o v é p r á c e 

2 .1 Cí l d i p l o m o v é p r á c e 

Cílem diplomové práce bylo navržení programu činností rozvíjejících motorické 

dovednosti ze jména v oblasti j emné motoriky určeného pro děti mladšího školního věku 

a děti se specif ickými poruchami učení. Dále byla cílem vlastní realizace tohoto programu 

v rámci volnočasové aktivity a zhodnocení j eho přiměřenosti a účinnosti . 

2 . 2 Ú k o l y d i p l o m o v é p r á c e 

Pro splnění daného cíle j sem stanovila tyto dílčí úkoly: 

- vytvořit cílovou skupinu žáků druhého ročníku 

- vypracovat informační leták určený rodičům těchto žáků s nabídkou programu 

rozvíjení j e m n é motoriky realizovaného v odpoledních hodinách 

zajistit písemný souhlas zákonných zástupců s nahlédnutím do speciálně-

pedagogické dokumentace žáků a s je j ím anonymním uveřejněním, stejně j ako 

s uveřejněním fotografií a výsledků činnosti žáka, v rámci d ip lomové práce 

navrhnout vlastní program rozvíjení j emné motoriky určený pro žáky druhé třídy 

a žáky s SPU v rámci volnočasových aktivit 

- zajistit písemný souhlas ředitele školy s realizací tohoto programu 

realizovat program v průběhu měsíců září až leden školního roku 2006/2007 

zajistit průběžné a závěrečné hodnocení rozdílů motorických dovedností a zájmu 

žáků o činnosti v programu rozvíjení j emné motoriky 
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- zpracovat nestandardizovaný test pro zhodnocení úrovně j e m n é motoriky žáků, test 

uskutečnit, vyhodnoti t a srovnat j eho výsledky na začátku a na konci realizovaného 

programu 
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3 M e t o d i k a práce a charakteristika p o d m í n e k 

3.1 S e z n á m e n í s p o s t u p e m práce v las tn ího šetření 

Čtyřměsíční program rozvíjení jemné motoriky u žáků mladšího školního věku a u žáků se 

specifickými poruchami učení vychází z principů práce se žáky se specifickými poruchami 

učení a chování a činnostně orientované výuky. Vznikl jako výsledek mé spolupráce se 

žáky 2. ročníku, jejich rodiči, třídní učitelkou, vychovatelkou školní družiny a ředitelem 

školy. 

Obsahově program vychází především z vyučovacího předmětu Člověk a svět práce, 

využívá však i části vzdělávacích obsahů dalších vyučovacích předmětů (český jazyk, 

matematika, prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova). Umožňuje 

utvářet a rozvíjet v menší či větší míře všechny klíčové kompetence - kompetenci k učení, 

k řešení problémů, komunikativní kompetenci i kompetenci sociální a personální, 

občanskou a pracovní. 

Program rozvoje jemné motoriky u žáků druhé třídy se specifickými poruchami 

učení a u žáků bez těchto diagnostikovaných poruch jsem uskutečnila v rámci bezplatného 

čtyřměsíčního volitelného kurzu. Tento kurz probíhal od poloviny září do poloviny ledna 

2007. 

Při vytváření pokusné skupiny jsem spolupracovala s třídní učitelkou druhé třídy, 

která mi pomohla doporučit děti, kterým by cílená práce zaměřená na rozvoj jemné 

motoriky a vnímání mohla nejvíce prospět. Poté byli z mé strany osloveni nejprve rodiče 

žáků se specifickými poruchami učení a chování, rodiče žáků vzdělávajících se podle 

vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, rodiče žáků se socio-

kulturním znevýhodněním a rodiče žáků - cizinců. Vycházela jsem z toho, že pro tyto žáky 

by měl být program nejvíce přínosný. Jelikož maximem žáků, se kterými jsem se rozhodla 
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v rámci programu pracovat, bylo dvanáct, zbytek pokusné skupiny tvořili ti žáci, je j ichž 

rodiče se o programu dozvěděli a sami o něj projevili zájem. 

Všichni žáci účastnící se programu se vzdělávali v rámci j edné běžné třídy a na 

setkání rozvíjející j emnou motoriku byli přiváděni buď rodinnými příslušníky nebo j sem si 

j e vyzvedávala ze školní družiny, odváděla do samostatné učebny a po skončení j e opět 

předávala vychovatelce. Kontakt s dětmi, vyučujícími i rodiči mi usnadnilo to, že j sem 

sama ve škole pracovala, a děti i rodiče mě tak j iž dlouhou dobu znali. 

Pokusnou skupinu tvořilo osm chlapců a čtyři dívky, které přiblížím, včetně jej ich 

speciálně-pedagogické diagnostiky, v rámci kasuistik. Shodou okolností byly ve 

dvanáctičlenné skupině tři sourozenecké dvojice, z toho j edna j ednova ječná dvojčata. 

Všechna jména žáků použitá v mé práci jsou fiktivní z důvodu zachování anonymity. 

Po celou dobu trvání kurzu jsem hodnotila motorické dovednosti , ale i j iné 

vlastnosti a schopnosti metodou přímého pozorování, a to při pracích individuálních, 

skupinových i hromadných. Zaj ímaly mě jak výsledky práce, tak i způsoby je j ího 

provedení, samostatnost , tvořivost, iniciativnost, trpělivost, pečlivost a mnohé další 

vlastnosti a dovednosti . Pro zjištění vstupní úrovně j e m n é motoriky j sem použila vlastní 

nestandardizovaný test a stejný test pak použila i j ako test výstupní, abych tak zjistila 

možný pokrok, kterého děti dosáhly. 

Pro zjištění bližších informací zejména týkajících se zá jmů, preferencí, pocitů 

a vůbec celkového psychického naladění při vykonávání určité činnosti j sem použila 

metodu řízeného rozhovoru, protože metoda klasického nestandardizovaného dotazníku se 

mi vzhledem k relativně nízkému věku a hlavně slabšímu jazykovému nadání některých 

dětí nejevila j ako vhodná. Přesto j sem ale na začátek každé vyučovací jednotky zařadila 

krátký kreslený nestandardizovaný dotazník „Jak se dnes cítíš?" - viz příloha č. 1. 
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3 . 2 Charakter i s t ika š k o l y 

Jedná se o úplnou základní školu, která má ve všech ročnících jednu běžnou třídu a od 

5. ročníku ještě třídy specializované pro žáky s SPU. I v běžných třídách j e několik 

individuálně integrovaných žáků s SPU. Na prvním stupni se vzdělávají společně 

s běžnými žáky i žáci zařazení do individuálního vzdělávání. Škola učí podle vzdělávacího 

programu Národní škola č. j . 15724/97-20. ZŠ Letohradská j e zapojena i do projektu 

Zdravá škola. Má celkem patnáct tříd a navštěvuje ji 272 žáků. Při škole funguje školní 

družina s padesáti dětmi ve dvou odděleních a školní klub. 

Ve škole je rodičům i žákům k dispozici výchovný poradce, metodik prevence 

sociálně-patologických jevů, speciální pedagog, školní psycholog a asistentka pedagoga. 

Škola velmi úzce spolupracuje s rodiči v oblasti výchovných problémů, problémů žáků 

s SPU a SPCH (vytváření individuálních vzdělávacích plánů), žáků z minoritních skupin, 

ze znevýhodněného prostředí a žáků - cizinců. Dále spolupracuje s Odborem péče o dítě, 

Sociálním odborem a policií při řešení otázky záškoláctví, s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 7 a u žáků s tělesným či smyslovým postižením spolupracuje 

s konkrétním speciálně-pedagogickým centrem. Při škole probíhá řada volnočasových 

aktivit a preventivních programů týkajících se sociálně-patologických jevů . 

U žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí j e v několika případech patrné slabé 

ekonomické zázemí - žáci se neúčastní placených akcí. Škola v tomto případě spolupracuje 

s rodiči a s Odborem péče o dítě či Sociálním odborem tak, aby bylo možné žákům 

poskytnout příspěvek na tyto aktivity. Další spolupráce j e s o. p. s. Nová škola na projektu 

Rozlety, který j e zaměřen na podporu vzdělávání menšin a dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Integrace žáků - cizinců klade vysoké nároky na práci pedagogů, pro žáky - cizince 

je velmi náročná. Vztah mezi žákem - cizincem a vyučuj íc ím j e pozitivní, učitelé ochotně 

žákovi pomáhaj í se začleněním i ve volném čase. Žáci mohou dle potřeby spolupracovat se 

speciálním pedagogem, využít nabídky konzultací školního psychologa. Ve škole nebyly 
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zaznamenány žádné zásadní problémy mezi žáky a žáky - cizinci. Naopak , děti si ochotně 

pomáhají . 

Specializované třídy se zaměřují na děti se specif ickými poruchami učení. Ve 

školním roce 2005/2006 bylo v těchto třídách celkem 65 žáků. V běžných třídách bylo 

integrováno dalších 41 žáků. Mimořádně vysoký podíl žáků s SPU vytváří nutnost 

zřizování specializovaných tříd (skupinová integrace) a udržování nižšího počtu žáků i ve 

třídách běžných (individuální integrace). Důsledkem jsou relativně nízké průměrné počty 

žáků ve třídách. Škola má vysoký podíl učitelů se zaměřením SPPG či zkušených 

a vyškolených pro práci s žáky s SPU. 

3 .3 I n f o r m a č n í l e ták pro r o d i č e 

O rozdání informačního letáku rodičům vybraných žáků j sem požádala třídní učitelku, která 

v průběhu prvního týdne školní docházky řešila více podobných administrativních 

záležitostí a byla také v častějším kontaktu s rodiči žáků. 

Leták obsahoval úvodní oslovení rodičů, mé představení, nabídku kurzu 

zabývajícího se ze jména prací zaměřenou na rozvíjení j e m n é motoriky a vnímání a dále pak 

na zlepšení soustředění, paměti, představivosti, komunikace a nácvikem jednoduchých 

forem relaxace. Uvedla j sem i některé náměty, které j sem s dětmi v průběhu kurzu hodlala 

realizovat. Rodiče byli upozorněni, že kurz není povinný a nejedná se ani o reedukaci nebo 

doučování. 

Jako určitou motivaci rodičů pro zařazení dítěte do kurzu j sem velmi stručně 

popsala, v čem by mohl být jej ich dítěti prospěšný. Ze jména j s em uvedla zlepšení celkové 

motorické dovednosti , dovedností v j emné motorice, a tím i možné zlepšení grafomotoriky, 

uvolnění napětí nácvikem relaxace, celkové zklidnění dítěte, zlepšení komunikačních 

dovedností a rozvoj tvořivosti. 

V závěru byl uveden obvyklý den konání, doba konání, místo konání, způsob 

předávání dětí a telefonický kontakt na mou osobu pro zodpovězení případných bližších 

50 



1 IK v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra informačních technologií a technické výchovy 

otázek. Vzhledem ktomu, že na realizaci programu jsem se finančně podílela já ve 

spolupráci se školou, mohla jsem do informačního letáku uvést i informaci, že kurz je pro 

žáky školy bezplatný. Leták je v originální verzi uveden jako příloha č. 2. 

3.3 Písemný souhlas 

Zákonným zástupcům přihlášených dětí jsem dala v souladu se zákonem na ochranu 

osobních dat a údajů podepsat písemný souhlas se zveřejněním dokumentace o dítěti, 

zejména vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a školních výsledků, a dále 

se zveřejněním fotografií dítěte v rámci diplomové práce. Vzor podepsaného souhlasu je 

uveden jako příloha č. 3. Originály jsem si vzhledem k zachování anonymity žáků 

ponechala. Jména žáků uvedená v této práci jsou ze stejného důvodu fiktivní. Dále jsem 

chtěla, aby se rodiče zavázali, že děti budou na kurz docházet pokud možno pravidelně. Na 

závěr jsem je požádala, aby předběžně uvedli diagnózu dítěte, pokud již byla stanovena 

a pokud ji znají. 

3.4 Metody hodnocení práce žáků 

Jako metodu hodnocení práce žáků jsem zvolila zejména vlastní pozorování žáků při práci 

cíleně zaměřené na rozvíjení jemné motoriky, i v ostatních částech vyučovací jednotky. 

Pozorovala jsem, jak dítě stříhá, obkresluje, vystřihuje, skládá, jak uchopuje nářadí, zda 

pracuje přesně, čistě atp. Dále jsem se zaměřila na věci související s rozvojem jemné 

motoriky, jako je kvalita a koordinace pohybů, jejich přesnost či nadbytečnost, zda jsou 

pohyby cílené, mají dostatečnou sílu, zda jsou prováděny přiměřeně rychle, či zbrkle nebo 

naopak příliš pomalu, zdaje dítě schopno napodobit určitý pohyb. 

V souvislosti s pozorováním jemné motoriky jsem se samozřejmě zabývala 

i pozorováním pohybů celého těla žáka, tedy motoriky hrubé, při práci. Zajímalo mne, zda 

jsou pohyby koordinované, účelné, nadbytečné, chaotické, zda je svalstvo v celkové 
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napjatosti nebo naopak působí ochable, což souvisí s psychomotorickým napětím svalstva 

a aktuálním psychickým stavem. 

Psychické oblasti jsem se věnovala i při zkoumání rozumových schopností žáka, 

jeho schopnosti účelně komunikovat, jeho povahových vlastností, celkového i aktuálního 

emočního ladění, formy motivace kterou preferuje včetně nutnosti opakované motivace 

u některých žáků, sociálních dovedností, celkové aktivity či naopak pasivity a schopnosti 

svou aktivitu účelně nasměrovat, impulzivitě jednání, samostatnosti, pečlivosti, odolnosti 

vůči frustraci, schopnosti organizovat si práci a vlastní tvořivosti žáka. Zajímala mě 

i preference určitých výukových forem a jejich dopad na chování žáka. 

3.4.1 Nestandardizovaný dotazník 

Pro zjištění aktuálního citového naladění žáků, které může být u žáků s LMD velmi 

proměnlivé, jsem na začátku každé vyučovací jednotky rozdala žákům nový, velmi krátký 

vlastní nestandardizovaný dotazník stejného znění. Měl název: „Jak se cítíš?" a bylo na 

něm vyobrazeno šest stejně velkých dětských obrázků slunce, z nichž každé mělo jiný 

výraz, a pod jednotlivými obrázky bylo napsáno: unaveně, spokojeně, smutně, vesele, 

zlobivě a naštvaně. Na tomto černobílém dotazníku ve formátu A4 pak žáci vybarvili 

pastelkou to slunce, které odpovídalo jejich aktuálně vnímanému pocitu. Dotazník je 

uveden jako příloha č. 2 a jeho vyhodnocení u každého žáka podrobně popisuji 

v pozorování žáků při práci v programu rozvíjení jemné motoriky. 

3.4.2 Nestandardizovaný vstupní a výstupní test jemné motoriky 

Tento test jsem realizovala v průběhu prvního a posledního setkání. Zajímalo mě, jestli 

cíleně zařazované náměty v programu rozvoje jemné motoriky ovlivní její počáteční 

úroveň. S každým dítětem jsem pracovala individuálně, ale vlastní testování probíhalo 

v rámci kolektivu dětí, které se věnovaly po tu dobu jiné činnosti. Vycházela jsem 

z předpokladu, že práce uprostřed skupiny a v důvěrně známém prostředí bude pro žáky 
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méně stresující, než kdybych úroveň motoriky zkoušela samostatně v prázdné učebně. 

Předpokladem ovšem bylo, že ostatní žáci nebudou působit rušivě. V tom mi pomohla má 

kolegyně, kterou jsem požádala, aby mi při práci ve třídě po dobu testování asistovala. 

Tento způsob měl i motivační funkci - žáci sami přicházeli s tím, že si chtějí práci také 

vyzkoušet. Atmosféru testování příznivě ovlivnilo i to, že mě žáci dlouhou dobu znali, 

a nebyli tedy nervózní z práce s novou, dosud neznámou osobou. Žáky jsem při zadaných 

činnostech pečlivě sledovala a získané údaje zaznamenávala jen nenápadně, nekomentovala 

jsem je. Pokud to situace vyžadovala, žáka jsem při testování povzbuzovala a chválila. 

Vlastní nestandardizovaný test jsem se snažila sestavit tak, aby popsal co nejvíce 

skutečností z oblasti jemné motoriky a zároveň byl přiměřený pro věkové rozmezí skupiny 

žáků, se kterými jsem pracovala, ale relativně kratší, protože ve skupině bylo několik dětí 

s poruchou pozornosti. Děti měly za úkol: 

1) Nehtovou špetkou (klíšťkovým úchopem) sebrat ze stolu drobný skleněný 

korálek o rozměru menším než dva milimetry a tento korálek vhodit hrdlem o průměru 

3 mm do prázdné půllitrové plastové láhve od nápoje. 

2) Nedominantní rukou láhev podržet (svěrák) a dominantní na ni zašroubovat víčko 

(hrst). 

3) Vygumovat třícentimetrovou čáru nakreslenou jakoby omylem na papíru formátu 

A5 (špetka dvěma prsty, zapojení nedominantní ruky). 

4) Přestřihnout papír formátu A5 podle předkreslené rovné čáry (vizuomotorická 

koordinace, koordinace obou rukou, extenze palce a ukazováku). 

5) Uvázat uzel předem připraveným provázkem okolo tužky, kterou jsem držela za 

jeden konec ve svislé poloze 

6) Dotknout se postupně všemi prsty ruky palce v předvedeném pořadí (ukazovák, 

prostředník, prsteník, malík, prsteník, prostředník, ukazovák) a to na obou rukou (motorika 

prstů, vizuální paměť, vnímání tělesného schématu). 
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Výsledky testu provedeného jak na počátku, tak i na konci programu jsem hodnotila 

podobně jako v klasifikaci, tedy známkami jedna až pět. 

1 - úkol provedl samostatně, úspěšně, bez zaváhání 

2 - úkol provedl úspěšně, samostatně, ale se zaváháním a s delší dobou potřebnou 

k provedení 

3 - úkol provedl samostatně, ale výsledky práce byly velmi nekvalitní nebo 

potřeboval k provedení úkonu slovní instrukce 

4 - úkol byl schopný provést pouze s fyzickou pomocí učitele 

5 - úkol neprovedl vůbec 

Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce č. 3, strana 105. Úroveň motorických 

dovedností jednotlivých dětí je také blíže popsána v rámci jejich kasuistik. Na závěr práce 

je uvedeno průměrné vstupní a závěrečné hodnocení úrovně jemné motoriky celé skupiny 

dětí na začátku a po absolvování celého programu. 

3.4 Vlastní program rozvoje jemné motoriky 

3.4.1 Charakteristika programu 

Stěžejním bodem a hlavní myšlenkou vytvoření tohoto programu bylo připravit dětem se 

specifickými poruchami učení, dětem s ADHD a jinými poruchami pozornosti a dětem ze 

socio-kulturně znevýhodněného prostředí, které často patří k těm problémovějším, takové 

prostředí, ve kterém by se cítily dobře, protože by vněm byly respektovány jejich 

individuální výchovné a vzdělávací potřeby a zároveň by se v něm mohly naučit něčemu 

novému. 

Tento program byl primárně zaměřen na rozvíjení jemné motoriky, ale snažila jsem 

se ho pojmout tak, aby současně pomohl přispět i ke zmírnění poruch vnímání u žáků 
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s LMD, které se ve školním prostředí manifestují jako specifické poruchy učení, a aby 

cíleně pracoval na rozvoji některých oblastí, které jsou u dětí s poruchou učení a poruchami 

pozornosti obvykle oslabené (např. komunikace). 

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o povinnou aktivitu a děti i rodiče se mnou 

spolupracovali dobrovolně, kladlo to na mě velké nároky v tom smyslu, že vykonávané 

činnosti musely být pro děti atraktivní, musely je nejen vzdělávat a rozvíjet u nich určité 

schopnosti a dovednosti, ale musely je i bavit, aby se jich zúčastňovaly pravidelně a rády. 

Pokud by tomu tak nebylo, nepodařilo by se mi nejspíše dovést tento projekt až do konce. 

Snažila jsem se tedy respektovat současně poznávací i citové potřeby žáků a připravovat 

pro ně takové činnosti, které by byly zajímavé a neotřelé a se kterými se obvykle při 

klasické výuce pracovního vyučování na prvním stupni základní školy nesetkají. 

V některých případech (mandala) se jednalo spolu s rozvíjením jemné motoriky 

a zrakového vnímání i o pedagogiku zážitkovou, která měla dětem přinést především 

radost. 

V této práci se zabývám především rozvíjením jemné motoriky, součástí programu 

ale byly i jiné činnosti vhodné pro žáky s LMD a SPU, jako je nácvik relaxace, pohybové 

hry na koberci, rozšiřování slovní zásoby pomocí jednoduchých básniček, poslech 

relaxační i jiné hudby, hraní jazykových i všeobecně poznávacích her a další činnosti, které 

se vždy tématicky vztahovaly k praktické činnosti jakožto ústřednímu tématu. 

3.4.2 Vymezení vlastního programu 

Program byl koncipován jako odpolední volnočasová aktivita, kroužek, pro žáky druhé 

třídy základní školy, tedy přibližně ve věku sedmi až osmi let. Probíhal jednou týdně jako 

odpolední hodinu a půl trvající výukový blok, vnitřně rozdělený společnou přestávkou, 

která je pro takto malé děti a obzvlášť pro děti s LMD nutná. 

Tato přestávka neměla pevně stanovenou dobu, vycházela spíše z aktuální potřeby 

dětí nebo se orientovala podle druhu vykonávané činnosti. Po dobu jejího konání byl pro 
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žáky připraven dobrovolný program, obvykle zaměřený na protažení těla, uvolnění 

psychofyzického napětí způsobeného delší soustředěnou prací při pohybové hře či možnost 

věnovat se některé oblíbené činnosti, jako bylo skládání puzzle, řízení autíčka na dálkové 

ovládání, stavění z lega, lovení rybek na udici a jiné zábavné hry podporující rozvíjení 

jemné motoriky. Po celou dobu přestávky jsem zůstávala s dětmi ve třídě. Děti měly 

možnost vzdálit se od práce i v průběhu vlastní činnosti, pokud cítily během delšího sezení 

osobní nepohodu, a projít se po třídě, napít se, dojít si na WC atp. 

Krátké přestávky si mohly děti udělat, kdykoli se cítily unavené. Jejich počet ani 

způsob chování při nich jsem nijak neomezovala, pokud nerušily při činnosti spolužáky 

účastnící se aktivity. Společnou přestávku pak odděloval od práce zvonek. Ne školní, ale 

vlastní, který zazvonil vždy na začátku pauzy, pak několik minut před jejím koncem a na 

jejím konci. Dvojí zvonění bylo z důvodu zlepšení připravenosti žáků s LMD na blížící se 

činnost, a pomáhalo tak přispět k jejich zklidnění. 

Program rozvíjení jemné motoriky vychází ze vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Každé setkání mělo svůj vlastní námět a řídilo se didaktickými metodami 

a organizačními formami vhodnými pro praktické činnosti. Ty blíže uvedu v konkrétní 

metodice každého setkání. Také struktura vyučovací jednotky vycházela ze struktury 

vyučovací hodiny praktických činností. Program byl sestaven tak, aby respektoval 

didaktické zásady i zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

S ohledem na skupinu žáků, se kterými jsem pracovala, jsem se snažila střídat práci 

individuální, skupinovou i hromadnou, práci u stolu, vkleče, vsedě na zemi, měnila jsem 

uspořádání učebny i místa, kde aktivita probíhala, používala jsem různé druhy motivace, 

využívala možnosti práce netradičními formami a s netradičními materiály, do programu 

začleňovala různé druhy hudby a ukázky vztahující se k tématům jak v tištěné podobě, tak 

i formou prezentace na notebooku. Do programu jsem zahrnula i různé didaktické hry. 

Velký důraz jsem kladla na zaujetí a udržení pozornosti a zájmu dětí. 
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3.4.3 Cíle programu 

Cíle programu bych rozdělila na cíle vztahující se ke kl íčovým kompetencím, cíle 

vztahující se k průřezovým tématům a cíle vztahující se ke vzdělávacím oborům. 

Základním cílem j e rozvíjení klíčových kompetencí žáka. V programu by mělo dojít 

prostřednictvím praktických činností k rozvíjení těchto klíčových kompetencí : 

Kompetence k učení - Žáci by se měli učit využívat po jmy z různých oblastí, vyhledávat 

a třídit informace potřebné k tvůrčím činnostem a uvědomovat si význam poznatků pro 

reálný život. 

Kompetence k řešení problémů - Žáci by měli volit vhodné způsoby řešení, nacházet 

shodné a odlišné znaky, využívat vlastní úsudek, při j ímat odpovědnost , řešit konfliktní 

situace. 

Kompetence komunikat ivní - Žáci by se měli učit vzá jemně si naslouchat, umět se 

dohodnout, vyjádři t s lušným způsobem, že nesouhlasí a učit se lépe formulovat své 

myšlenky. 

Kompetence sociální a personální - Žáci by měli dostat příležitost vzá jemně spolupracovat 

v různě velkých skupinách, přispívat ke společné diskusi, naslouchat druhým a respektovat 

jej ich názor. 

Kompetence občanská - Žáci by měli být v průběhu programu vedeni k dodržování 

hygieny a bezpečnosti práce, č ímž chrání vlastní zdraví, a získat některé informace 

o ochraně životního prostředí. 

Kompetence pracovní - Žáci by se měli naučit pracovat podle zvoleného postupu, používat 

bezpečně pracovní pomůcky, efektivně využívat materiál, snažit se o kvalitní výsledek 

a prodlužovat svou pracovní výdrž. 

Z hlediska vztahu k průřezovým tématům se cíle programu se vztahuj í především 

k osobnostní a sociální výchově, kdy by se žáci měli učit spolupracovat a uvědomit si 

hodnotu spolupráce, k výchově demokrat ického občana, kdy j i m j e umožněno, aby se 
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spolupodíleli na životě školy, a environmentální výchově, kdy se dozvídaj í informace 

o životním prostředí a učí se o něj pečovat. 

Ve vztahu ke vzdělávacím oborům se program vztahuje především k praktickým 

činnostem (pracovnímu vyučování) , ale i k dalším předmětům vyučovaným v nižších 

ročnících prvního s tupně základní školy, j ako j e výtvarná výchova, tělesná výchova, 

hudební výchova, český jazyk, prvouka a matematika. 
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4 Výsledky a jejich hodnocení 

4.1 Program jednotlivých setkání a jejich hodnocení 

4.1.1 Vstupní test jemné motoriky 

Datum: 21. 9. 2006 

Jemná motorika: úchop klíšťkový, svěrák, hrst, špetka dvěma prsty, vizuomotorická 

koordinace, extenze palce a ukazováku, motorika prstů, pohybová paměť 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: zjištění úrovně jemné motoriky žáků pomocí vstupního nestandardizovaného 

testu 

Motivace: krátký monolog učitele - děti mají příležitost vyzkoušet si, jak jsou šikovné, 

a na konci programu zjistit, jak se v jemné motorice zlepšily 

Materiál, pomůcky: drobné skleněné korálky (průměr přibližně 2 mm), plastová láhev 

o objemu 0,5 litru s hrdlem o průměru 2,2 mm, guma, nůžky, papíry formátu A5, tužka, 

provázek (20 cm dlouhý) 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, skupinová práce formou hry 

Reflexe: Testování probíhalo v příjemné atmosféře. Děti se snažily do testování zapojit 

samy a měly tendenci se dohadovat, kdo půjde na řadu první. Proto jsem ráda využila 

asistence mé kolegyně, která zatím ostatní děti zabavila hraním stolních i pohybových her, 

a já se mohla testovanému dítěti plně věnovat. Cíleně jsem se snažila pracovat nejprve 

s těmi dětmi, které mají problémy se soustředěním a na delší čekání by reagovaly 

problémovým chováním. Výsledky jsem si zapisovala do připravené tabulky, ale s dětmi 

jsem konkrétní hodnocení nerozebírala. Pokud se některé dítě trápilo tím, že se mu práce 

nedaří, vysvětlovala jsem mu, že každému jde něco, a snažila se jej povzbudit. Za dobře 
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vykonaný úkol jsem děti chválila. V některých případech bylo třeba dítěti pomoci, ale to 

jsem udělala, až když jsem si byla jistá, že samo úkol vykonat nedokáže. Největší problémy 

s provedením úkolů měli Václav, Marek, Matouš a Jan. U těchto čtyř chlapců se také 

v průběhu testování projevoval motorický neklid, nedostatek koncentrace na úkoly 

a u Václava i velmi snížené sebehodnocení. Individuální hodnocení dětí j e uvedeno na 

straně 105 v tabulce číslo tři - Přehled výsledků testování vstupní a výstupní úrovně jemné 

motoriky. Fotografie dětí při činnostech jsou uvedeny v příloze č.8. 

4.1.2 Voda 

Datum: 5. 10. 2006 

Oblast činnosti: práce s modelovací hmotou, práce s drobným materiálem, práce s papírem 

Námět: vytvoření plastického obrazu vody a vodního živočicha 

Pracovní problém: modelování, obkreslování podle šablony, vystřihování, vybarvování, 

polepování; šablony vodních živočichů jsou uvedeny jako příloha č.4 

Časová náročnos t : 90 minut 

Pracovní cíl: vyhledávání a třídění informací potřebných k tvůrčí činnosti (hledání ryb 

a mořských živočichů v dětských encyklopediích), používání nových pojmů z přírodovědné 

oblasti - kompetence k učení, prvouka; řešení konfliktních situací při práci se společným 

materiálem - kompetence k řešení problémů; šetrné a bezpečné používání materiálu 

a pomůcek, práce podle předvedeného pracovního postupu, pracovní výdrž, zodpovědnost 

za úklid pracovního místa - kompetence pracovní; ochrana životního prostředí (ve velmi 

špinavé a znečištěné vodě ryby nežijí) - environmentální výchova; nácvik koncentrace 

a prodloužení délky pozornosti pomocí práce na výrobku 

Jemná motorika: rozcvičení a uvolnění ruky při práci s modelovací hmotou, posilování 

svalových skupin dlaně; úchop štipka používaný při ubírání modelovací hmoty; 

zpřesňování motoriky ukazováčku, citlivost bříška prstu, rozvíjení svalového napětí 
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používáním různě silného tlaku prstu při tvorbě vln potlačováním modelovací hmoty na 

karton; souhra obou končetin + vizuomotorická koordinace při obkreslování; tužkový 

úchop a rozvoj grafomotoriky při vybarvování; extenze palce a extenze prstů při stříhání 

Motivace: slovní metodou řízeného rozhovoru - jaká může být voda? Rozhovor o vodě, 

kterou děti během prázdnin viděly nebo se v ní koupaly. Popis takové vody - jezero, 

rybník, moře; voda klidná, zčeřená, divoká, rozbouřená; chladná, příjemně teplá; malé 

vlnky sotva čeřící hladinu, obrovské burácející vlny hrozící, že všechno smetou. 

Materiál: dva kartony formátu A5, tuhé lepidlo, šablony ryb, barevné flitry, barevná lesklá 

modelovací hmota tří barev vlastní výroby (230 ml studené vody; 200 g soli; 2 lžičky oleje; 

600 g hladké mouky; 2 lžíce maizeny; potravinářské barvivo - modrá, zelená), barevné 

flitry 

Pomůcky: nůžky, podložka, tužka, pastelky, fixy 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, hromadná výuka, individuální práce 

Metody: řízený rozhovor, dělená hromadná instruktáž, individuální práce, samostatná 

práce žáků kontrolovaná učitelem, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci přidělenou modelovací hmotu prohnětou a vytvoří z ní tři různě barevné koule. 

2) Z koulí úchopem štipka odebírají modelovací hmotu, kterou ukazovákem přitisknou na 

karton a obloukovým protažením vytvoří vlnku. 

3) Když zaplní papír vlnkami, vyberou si jednu ze šablon ryb a mořských tvorů, obkreslí ji 

tužkou na druhý karton, vybarví fixy nebo pastelkami a vystřihnou. 

61 



1 IK v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra informačních technologií a technické výchovy 

4) Obrázek ryby či mořského tvora ozdobí nalepením barevných flitrů a poté ho vhodně 

umístí a nalepí na obrázek vody. 

5) Žáci uklidí své pracovní místo a umyjí si ruce. 

Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení průběhu práce, kvality práce 

a estetického dojmu výrobku 

Reflexe: Dětem se práce s modelovací hmotou vcelku dařila, pracovaly převážně 

samostatně. Některým dětem (Marek, Matouš, Václav a Veronika) bylo třeba práci 

opakovaně individuálně předvést, aby ji pochopily a byly schopné správně ji vykonat. 

Velké obtíže se vyskytly u práce Jakuba, který nedokázal potřebný pohyb samostatně 

provést, a to ani poté, co jsem mu jej držením jeho ruky ve své předvedla. Dle mého názoru 

to bylo způsobeno malou silou ukazováku, která vedla ktomu, že nedokázal hmotu na 

karton dostatečně přitlačit a zároveň protáhnout v odpovídajícím směru. 

V průběhu přestávky došlo k menším hádkám o připravené doplňkové činnosti, kdy 

jsem musela zasáhnout a děti usměrnit určením pořadí. Po přestávce bylo třeba asi tři děti 

chvilku přemlouvat, aby se k práci vrátily. Děti pracovaly samostatně, občas jsem někomu 

pomohla nalepit flitr. Jana práce ke konci již nebavila, a tak ji dodělal jen velmi nedbale. 

Jeho výdrž se soustředit je i podle vyšetření z ped.-psych. poradny celkově nižší, jak 

uvádím blíže v jeho kasuistice. Ostatní děti pracovaly klidně až do dokončení výrobku. Při 

úklidu ale byli Marek, Matouš, Václav, Simon a Daniel již výrazně motoricky aktivní, což 

je zčásti dáno i hyperkinetickou poruchou některých z nich. Začali si prohlížet cizí věci ve 

třídě, popsali připravenou tabuli, strkali do sebe, kopali se a nadávali si. Bylo vidět, že už 

jsou z klidné práce unavení a potřebují ji vystřídat za aktivitu pohybovou. 

Do budoucna bych proto v jejich případě uvažovala o zkrácení doby práce na 

výrobku např. předem připravenými vystřiženými a vybarvenými vodními živočichy, které 

by měli za úkol pouze polepit flitry, nebo rozložením práce do dvou na sobě nezávislých 

pracovních celků, proložených volnější aktivitou. Druhá varianta se mi jeví vhodnější 
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z toho důvodu, že by děti nepřišly o nácvik motorických úkonů spojených s obkreslováním, 

vybarvováním a vystřihováním. 

Doplňující činnosti: hra „Z vody do vody" vhodná pro společnou přestávku; relaxace 

určená pro děti (Proměna v rybku); lovení rybek na udici z plastového umyvadla 

naplněného vodou; stavění věží z mokrého jemného písku; báseň Jana Čarka „Na 

rybníčku", kterou se mohou děti v průběhu praktické činnosti učit; dokreslení rybky -

rozvoj grafomotoriky; výroba chobotnice z papíru; výroba malé rybky a udice na lovení za 

pomocí kancelářské svorky 

4.1.3 „Postavíme hrad" 

Datum: 12. 10.2006 

Oblast činnosti: konstrukční činnosti, práce montážní a demontážní 

Pracovní problém: vytváření plošných i prostorových kompozic ze stavebnic 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: vyhledávání a třídění informací potřebných k tvůrčím činnostem (společná 

i samostatná práce s knihou zobrazující různé části hradu) - kompetence k učení; přijímání 

odpovědnosti za společný výsledek skupiny, řešení konfliktních situací, volení vhodných 

způsobů řešení, využívání vlastního úsudku - kompetence k řešení problémů; spolupráce 

ve skupině, přispívání k diskusi, respektování názoru druhého, respektování vylosovaného 

pracoviště - kompetence sociální a personální; práce podle zvoleného postupu při stavbě 

„zdiva"; realizace nápadu pomocí dostupného pracovního materiálu; rozšiřování slovní 

zásoby - český jazyk; zraková diferenciace figury a pozadí hledáním malých kostek lega, 

tvarová paměť zacelováním děr ve zdi v pracovním listě; rozvíjení tvořivosti 
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Jemná motorika: klíšťkový úchop a špetka při vybírání drobných kostek stavebnice; tlak 

prstů při spojování kostek lega; vizuomotorická koordinace, přesnost, spolupráce obou 

rukou - zapojení nedominantní končetiny při stavění; použití nehtů a zvyšování svalového 

napětí prstů při oddělování kostek lega; extenze a addukce palce a flexe prstů uchopováním 

částí stavebnice; abdukce palce uvolňováním uchopených částí 

Motivace: slovní za pomoci ilustrací z knihy „Dobytí hradu Lelekovice", motivace vlastní 

činností; motivace soutěží 

Materiál a pomůcky: barevná dřevěná stavebnice tvořená různými tvary, dřevěná 

stavebnice tvořená dále neupravenými dřevěnými kvádry o velikosti přibližně 9x4x2 cm, 

Lego, Lego - technik, Lego - duplo, Seva, plastové figurky zvířat, malé panenky, pracovní 

listy, pastelky 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně; individuální práce v lavicích; skupinová 

práce na koberci a v dalších místech učebny 

Metody: rozhovor, demonstrace, soutěž, skupinová práce, prezentace, průběžné hodnocení, 

závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Krátký řízený rozhovor na téma hrady - kdo navštívil o prázdninách či jindy nějaký hrad 

či zámek, co v něm viděl, kdo na hradech žil, co může takový hrad mít (věže, příkop, 

nádvoří, kovárnu, hradby) atp., doplněný o barevné ilustrace hradu z dětské knihy. 

2) Vysvětlení a instruktáž pracovního postupu používaného při stavbě zdi za použití různě 

barevných kostek lega, a to v rovině i při vytváření pravého úhlu (rohu). Každý žák má na 

svém stole připravených deset kostek lega shodného tvaru kvádru a ihned po skončení 

krátké instruktáže si stavbu „zdiva" vyzkouší. V některých případech je nutná další 

(opakovaná) individuální instruktáž. 
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3) Práce s pracovním listem - aby si žáci způsob kladení „cihel" vedle sebe upevnili, 

vybarví v pracovním listě (příloha č. 5) různými pastelkami cihly, které pomohou 

zedníkům, aby zacelili díry ve zdi. 

4) Vyhlášení soutěže o nejkrásnější hrad, při které se hodnotí samotná stavba a její 

provedení, spolupráce ve skupině, nápaditost (tvořivost) a samotná prezentace stavby 

zvoleným členem skupiny, spolu s jejím vymyšleným názvem. 

5) Demonstrace a přidělení materiálu - pro žáky jsou připravena čtyři stanoviště s různým 

typem stavebnice - Lego, Seva, barevná dřevěná stavebnice tvořená různými tvary a velká 

dřevěná stavebnice tvořená stejně velkými stejnobarevnými dřevěnými kvádry. Žáci se 

samostatně rozdělili do skupin po třech. V některých případech je nutné jejich volbu citlivě 

korigovat. 

6) Zástupci jednotlivých skupin o stanoviště losují taháním barevných lístků ze sáčku. Žáci 

jsou upozorněni, že pracují ve své skupině, se sobě přiděleným materiálem a na svém 

stanovišti, při stavění neházejí kostkami a domlouvají se přiměřeně tiše. 

7) Samostatná práce žáků kontrolovaná učitelem, při které si žáci mohou v průběhu znovu 

prohlédnout knihu o dobytí hradu Lelekovice a srovnat s ní svůj hrad, popř. zvážit jeho 

doplnění některými chybějícími částmi. 

8) Společné prohlédnutí hradů všemi dětmi, slovní prezentace hradů a jejich názvů. 

9) Úklid pracovních míst, odnos stavebnic. 

Způsob hodnocení: skupinové, slovní s ohledem na vzájemnou komunikaci ve skupině, 

zapojení všech jejích členů, tvořivost, způsob provedení, slovní prezentaci hradu 

a originalitu jeho názvu; vyhlášení vítěze soutěže 

Reflexe: Při nácviku správného kladení kostek při stavbě „zdi" měly některé děti, zejména 

dívky, problém postavit kostky na sebe správně a musela jsem spolu s nimi práci několikrát 
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předělávat. U chlapců tento problém nebyl. Na fotografii věže Veroniky je patrné, že 

princip nepochopila ani po opakovaném vysvětlování. Dominika měla naopak z pochopení 

principu skládání takovou radost, že o přestávce postavila správně z lega trojúhelník se 

základnou přibližně třicet centimetrů. 

Z práce dětí ve skupinách jsem měla trochu obavy, ale děti byly z družiny zvyklé si 

společně se stavebnicí hrát. Při rozlosování stavebnic bylo třeba několikrát vysvětlovat, že 

ze všech stavebnic se dá postavit něco pěkného, a vyzdvihnout jejich klady, protože téměř 

všechny děti chtěly pracovat s legem. Nejhorší byla práce Václava a dvojčat Marka 

a Matouše, kteří si místo stavění lehali na zem, lezli po sobě a nakonec po sobě začali házet 

dřevěné kvádry. Jediný, kdo zjejich skupiny pracoval, byl Václav, dvojčata se dokázala na 

práci soustředit jen tehdy, pokud jsem se jim přímo věnovala. Bylo vidět, že nejsou zvyklí 

hrát si s hračkami, ale především sami se sebou. Naopak velmi mě překvapila práce Jakuba 

a Markéty, kteří výborně spolupracovali a zabývali se i drobnými detaily. 

Pojmenovávání a prezentace hradů se na rozdíl od staveb samotných příliš 

nezdařila. Děti se styděly a smály. Dobře představit svůj hrad dokázala necelá polovina 

z nich, přesto si myslím, že vedení k srozumitelnému verbálnímu projevu i jisté vědomí 

osobní zodpovědnosti mělo u nich velký smysl. Vyhodnocení jsem udělala tak, aby každá 

skupina byla v něčem nejlepší - ve spolupráci, v tvořivosti (nápaditosti), v prezentaci 

a provedení. Děti byly s hodnocením spokojené, dostaly za odměnu bonbon. Při úklidu se 

vyskytl problém s Janem, který neunesl, že musí stavbu zničit, a tak do ní vzteky kopnul. 

I z toho důvodu bych uvítala, kdyby hrady mohly zůstat alespoň chvíli postavené, ale 

z prostorových důvodů to bohužel nebylo možné. 

Doplňující činnosti: zaplňování děr ve zdi vytvořené z lepenky o rozměrech přibližně 

2x1 metr jejími různě tvarovanými kusy představujícími skupiny cihel; komunikační hra 

spočívající v postavení dvou shodných hradů ze stejných částí stavebnice omezeného počtu 

bez vizuální podpory; hlasité čtení textu prokládaného obrázky o různých typech staveb; 

samostatné tiché čtení textu o cihlářích. 
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4.1.4 Podzimní dekorace 

Datum: 19. 10. 2006 

Oblast činnosti: práce s drobným materiálem - práce s přírodninami 

Pracovní námět: aranžování přírodnin do nádoby připravené z recyklovaného materiálu 

Pracovní problém: stříhání, polepování, ovazování drátkem, aranžování, napichování, 

kompoziční řešení 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: rozvíjení estetického cítění zkoumáním různých druhů barev přírodnin 

ajejich povrchu, hledání vlastního kompozičního řešení, rozvíjení zručnosti, trpělivosti, 

zdokonalování vizuomotorické koordinace, informace o přírodninách, nové názvy 

přírodnin - prvouka; recyklace obalů - environmentální výchova; komunikace při práci se 

společným materiálem - kompetence sociální 

Jemná motorika: zapojení nedominantní končetiny a vzájemná souhra obou rukou + 

vizuomotorická koordinace při navazování listů na špejli; prstový úchop při napichování 

okrasných jablek; špetka při držení kytičky listů; štipka při zapichování přírodnin do 

aranžovací hmoty; extenze palce při stříhání vázacího drátku a uchopování materiálu; 

abdukce palce uvolňováním uchopených nástrojů (nůžek); addukce palce a flexe prstů 

úchopem předmětů různého tvaru a velikosti; extenze prstů roztahováním nůžek, 

rozevíráním úchopu a přidržováním materiálu; krouživý pohyb zápěstí při ovíjení přírodnin 

vázacím drátkem 

Motivace: demonstrace různých druhů přírodního materiálu; krátké citově zabarvené 

vyprávění o krásách podzimní přírody; možnost pracovat novou technikou a odnést si 

domů hotový výrobek 
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Materiál: krabice od mléka Tetrapak, ubrousky s dětským motivem, přírodní materiál -

malá okrasná tykev, okrasná jablka, šišky, různé druhy zbarvených listů, větvičky, stébla 

trávy (i suchá), drobné plody bobulovin (pouze nejedovaté), šípky atp., aranžovací hmota 

na suché aranžmá, aranžovací drátek, špejle 

Pomůcky: podložka, nůžky, tekuté lepidlo (Herkules), štětec 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, hromadná výuka u společného stolu, 

individuální práce 

Metody: rozhovor, dělená instruktáž (příprava misky na aranžování, vlastní aranžování), 

individuální práce žáků, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činností: 

1) Žáci si vezmou předem ustřiženou krabici od mléka (přibližně ve dvou třetinách), 

natřou ji pomocí štětce kromě podstavy lepidlem a kolem dokola ji obalí papírovým 

ubrouskem. Přečnívající části ubrousku odstřihnou. 

2) Do mísy vloží kvádr suché aranžovací hmoty předem nařezané na potřebnou 

velikost. Na tento kvádr položí malou okrasnou tykev. 

3) Žáci uchycují listy okolo tykve do aranžovací hmoty tím způsobem, že z nich 

nejprve udělají malou „kytičku", ke které přiloží špejli, a společně to ovinou 

drátkem. Špejli lze, na rozdíl od jednotlivých listů, do aranžovací hmoty bez 

problémů zapíchnout. 

4) Podobným způsobem aranžují i další vybraný materiál. Jablka před aranžováním na 

špejle napichují, větvičky a pevnější druhy trávy mohou ukotvit bez předchozí 

přípravy. 

5) Poté co aranžmá dokončí, odnesou ho na určené místo, uklidí pracovní plochu 

a umyjí si ruce. 
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Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení zaměřené na průběh praktické činnosti, 

kvalitu provedení výrobku, pečlivost, trpělivost, celkový estetický dojem výrobku 

Reflexe: Práce byla poměrně náročná jak pro děti, tak i pro mne. Instruktáž bylo nutné u 

některých dětí individuálně opakovat. Zejména jsem musela jednotlivě dětem předvádět, 

jak mají dát několik listů k sobě, přiložit k nim špejli, jednou rukou je podržet a druhou pak 

kolem nich omotat drát. To se ukázalo být největším úskalím této činnosti. 

Děti si zpočátku nebyly jisté, kam mají kterou přírodninu do aranžmá umístit, a stále 

po mně chtěly radu. Jako by jen jedno řešení mělo být to správné. Snažila jsem s e j e vést 

k tomu, aby dekoraci řešily tak, aby se líbila jim. Některé děti (Daniel, Markéta) pracovaly 

opravdu tvořivě. I děti s poruchou pozornosti pracovaly na aranžování s chutí a výsledný 

produkt se jim vydařil. Vydržely se soustředit bez výkyvů po celou dobu práce, tedy déle 

než hodinu, a to i přesto, že práce byla z hlediska jemné motoriky pro děti obtížná. Menší 

nedostatky v chování se projevily až při úklidu. Podíl na úspěchu činnosti u těchto dětí 

mělo podle mého názoru to, že činnost byla pro ně nová a zajímavá a pak také velké 

množství poměrně efektního přírodního materiálu, který si děti se zájmem prohlížely. 

Překvapilo mě, že již ve druhé třídě se může dětem povést aranžmá tak, že si ho mohou 

doma vystavit. 

Jako úskalí této práce se ukázalo být oblepování krabic ubrousky, které méně 

šikovným dětem nešlo, ubrousky se jim mačkaly nebo naopak trhaly. To v dětech 

vyvolávalo negativní afekty. Některým dětem (Václav, Jakub) jsem musela s prací výrazně 

pomoci. Je třeba počítat s velkým nepořádkem zejména po aranžovacím materiálu, a 

vyhradit si tak delší dobu na úklid. Uklidit třídu po práci zabralo dvacet minut, takže jsme 

skončili se zpožděním. 
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4.1.5 Papírové korále 

Datum: 26. 10. 2006 

Oblast činnosti: práce s papírem 

Pracovní problém: stříhání podle přímky, obkreslování šablony, slepování, ohýbání, 

stáčení, navlékání, nácvik uzlíku 

Časová náročnost: 60 minut 

Pracovní cíl: uvědomění si výhod práce s odpadním a přírodním materiálem -

environmentální výchova; bezpečné používání materiálu, nástrojů a vybavení, udržení 

pořádku na pracovním místě - pracovní kompetence; seznámení se s pojmem 

rovnoramenný trojúhelník, hledání středu úsečky na základně trojúhelníka při stáčení 

papíru, střídání dřevěných a papírových korálků - matematika; prodlužování doby 

pozornosti a pracovní výdrže odměnou představující dřevěný korálek za každý korálek 

vlastnoručně vyrobený 

Jemná motorika: jemné pohyby ukazováku a prostředníku stáčením trojúhelníků papíru, 

odstupňování tlaku na podložku; štipka při uchopování vyrobených korálků a navlékaní 

všech korálků na bužírku; špetka při uchopování větších dřevěných korálků; 

vizuomotorická koordinace, zapojení nedominantní končetiny a koordinace práce obou 

rukou při navlékání; extenze palce při stříhání a uchopování materiálu; abdukce palce při 

uvolňování materiálu; addukce palce držením nástrojů (nůžek) a úchopem předmětů; 

opozice palce úchopem korálků; flexe prstů uchopováním korálků různého průměru 

s malým nárokem na sílu; extenze prstů roztahováním a uvolňováním nůžek, rozevíráním 

úchopu a přidržováním bužírky na navlékání 

Motivace: demonstrace vzorového výrobku 
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Materiál: barevná bužírka o délce alespoň 30 cm pro každé dítě, zbytky balicích nebo 

jinak pestrobarevných papírů (např. novinové letáky), šablony trojúhelníků o rozměrech 

2x5x5 cm, dřevěné korále s větším otvorem 

Pomůcky: pracovní podložka, nůžky, tužka, lepidlo 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, individuální práce, žáci pracují se 

společným materiálem přiděleným do skupin po třech 

Metody: jednorázová hromadná instruktáž, opakovaná skupinová instruktáž, samostatná 

práce žáků, kontrola práce žáků, průběžné a závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci nejprve podle šablony obkreslí a nastříhají z barevných novinových letáků 

rovnoramenné trojúhelníky o základně přibližně dva a výšce pět centimetrů. 

2) Tyto trojúhelníky na jedné straně natřou tuhým lepidlem a od základny směrem 

k vrcholu je ukazovákem dominantní ruky stočí do úzké ruličky lepící stranou 

dovnitř. Svinutí probíhá mezi bříškem prstu a deskou stolu bez účasti druhé ruky 

Špička trojúhelníku by po svinutí měla končit uprostřed základny roličky. 

Trojúhelníky stáčíme tak, aby uprostřed vznikl malý otvor na navlečení. Tímto 

způsobem vznikne podlouhlý papírový korálek. Ilustrovaný návod na výrobu je 

uveden jako příloha č.6. 

3) Tyto vlastnoručně vyrobené korálky pak střídavě s dřevěnými navlékají žáci na 

barevnou bužírku. 

4) Žáci sváží bužírku na koncích uzlem, čímž práci ukončí. 

5) Následuje úklid pracovního místa a umytí rukou. 

Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení průběhu praktické Činnosti, způsobu 

provedení výrobku, kvality práce, estetického dojmu výrobku 
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Reflexe: Výroba korálků z papíru vyžadovala delší nácvik, potom již šla dětem bez 

výraznějších problémů. Instruktáž na jejich výrobu jsem však musela u různých skupin 

ještě opakovaně předvést. Instrukce, aby si děti vždy za jeden vlastnoručně vyrobený 

korálek navlékly jeden dřevěný, působila motivačně. Také jsem tím předešla tomu, aby děti 

nenavlékaly jen dřevěné korálky a nepokoušely se o výrobu vlastních. Jan se přesto pokusil 

navlékat pouze korálky dřevěné a čekal, zda si toho všimnu. Ostatní děti mě na to ovšem 

rychle upozornily. Jeho korálky jsem poté z bužírky stáhla na lavici a upozornila ho na 

správný postup. 

Václav zprvu úplně odmítal pracovat a nedokázal se soustředit na práci - strkal se 

spolu se Markem a Matoušem u jednoho stolu, a to i tehdy, pokud jsem přímo nad nimi 

stála. Předem jsem posadila tuto skupinu do přední lavice, abych je mohla mít stále pod 

dohledem, ale bohužel nepomohlo ani to. Teprve když jsem Václava od dvojčat odsadila 

a individuálně se mu věnovala, dokázal práci vykonat a byl na ni pak také patřičně hrdý. 

Až na Marka a Matouše práci dokončily všechny děti, i když pro ně byla poměrně 

náročná a musely projevit velkou dávku soustředění a trpělivosti. Ve skupinkách občas 

došlo k problému, že si někdo vzal trojúhelník spolužáka, a tak jsem musela dětem ukázat, 

jak si správně uklidit místo, aby ktomu nedocházelo. Jako jisté úskalí se projevilo svázání 

obou konců bužírky. Postup jsem vždy jednotlivému dítěti ukázala, pak uzel rozvázala 

a nechala ho, aby se znovu pokusilo svázat ho samo. Asi za čtyři děti jsem ale tuto práci 

musela nakonec dokončit já. Po skončení práce si děti daly korále na krk, chodily s nimi po 

škole a některé tak šly i domů. To mě příjemně překvapilo, protože většinu mé skupiny 

tvořili chlapci. 

V průběhu práce i po jejím skončení jsem velmi uvažovala o tom, jak zapojit do 

práce i Marka a Matouše, ale jevili se mi v té chvíli natolik hyperaktivní a nesoustředění, že 

to téměř nešlo. I pokud jsem nad nimi stála, jen se smáli, padali ze židliček, lezli pod stůl, 

lehali si na sebe. Aby s e j e povedlo zapojit, musel by v té chvíli mít každý svého osobního 

asistenta. Těch několik korálků, které vyrobili pod mým dohledem, někam zahodili. Možná 
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by pomohlo na ně velmi zvýšit hlas, ale to jsem nechtěla dělat vzhledem k příjemné 

a pohodové atmosféře ostatních pracujících dětí. Jak mi popsala třídní učitelka, podobné 

problémy jsou s těmito chlapci i ve vyučování. 

4.1.6 Hladová rybka 

Datum: 2. 11. 2006 

Oblast činnosti: práce s papírem 

Pracovní námět: výroba hračky z papíru 

Pracovní problém: orientace v nákresu, stříhání podél přímky, stříhání podél křivky, 

ohýbání podél předkreslených čar, skládání, slepování, vybarvování, navlékání, tvorba 

uzlíku 

Časová náročnost: 1 hodina 

Pracovní cíl: výchova k přesnosti, pečlivosti, trpělivosti a čistotě provedení; orientace 

v nákresu; rozvoj grafomotoriky při vybarvování malých kruhových polí na těle rybky; 

zdokonalování vizuomotorické koordinace; rozvíjení hrubé i jemné motoriky při hře 

s hotovým výrobkem 

Jemná motorika: klíčový úchop při slepování částí rybky k sobě; nehtový úchop a štipka 

při navlékání korálku na bavlnku a vázání uzlíku; tužkový úchop při vybarvování rybky 

pastelkami nebo fixy; flexe palce při vázání uzlu; extenze palce při stříhání a uchopování 

materiálu; abdukce palce při uvolňování uchopených nástrojů (nůžek); addukce palce při 

držení nástrojů a úchopu předmětů; flexe prstů při oddělování jednotlivých bavlnek 

a uchopování předmětů (korálek, rybka); extenze prstů napínáním nitě, roztahováním 
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nůžek, rozevíráním úchopu a přidržováním materiálu; abdukce prstů při rozdělování 

vyšívacích přízí pro navázání korálku 

Motivace: demonstrace vzorového výrobku; snaha o výrobu vlastní hračky 

Materiál: tenčí karton s nákresem předlohy rybky, velký dřevěný korálek, vyšívací 

bavlnka; originální nákres rybky je uveden jako příloha č.6 

Pomůcky: podložka, nůžky, fixy, pastelky, tekuté lepidlo (Herkules), kancelářské sponky, 

sešívačka 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, hromadná výuka u společného stolu 

Metody: demonstrace hotového výrobku, dělená hromadná instruktáž i průběžná 

individuální, samostatná práce, průběžná kontrola práce žáků, průběžné a závěrečné 

hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci nůžkami vystřihnou předtištěný tvar hračky z tenkého kartonu. 

2) Podél přerušovaných čar karton přeloží tak, aby na hřbetě ryby vytvořili hřbetní 

ploutev tím, že karton mezi dvěma plnými čarami prohnou směrem ven a po celé 

délce slepí a na spodní části ryby ho přeloží směrem dovnitř, aby ho poté mohli 

použít jako spoj. 

3) Jakmile mají žáci rybu ve správných místech ohnutou, pracují na jejím vybarvení 

fixy či pastelkami. 

4) Žáci si vezmou ustřiženou přibližně třicet až čtyřicet centimetrů dlouhou část 

vyšívací příze, navléknou na ni korálek a zajistí ho uzlíkem tak, že ho převážou ze 

středu po celé jeho délce. Na konci provázku udělají uzlík. 

5) Teprve poté, co žáci vloží vyšívací přízi s korálkem do středu rybky a uzlík umístí 

vnejužší části kornoutu představujícím tělo rybky ven, mohou tělo rybky podél 
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předem ohnuté spojovací části těla slepit. Karton pak drží mezi ukazovákem 

a palcem, dokud lepidlo nezaschne. Pomoci si mohou dočasným vnějším 

uchycením pomocí kancelářské sponky. Někdy je třeba zajistit uzlík proti posunutí 

pro jistotu ještě sešívačkou. 

6) Záci vyzkouší, zda je hračka funkční, tím, že drží kornout v ruce, korálek 

rozhoupou na přízi vně rybky a snaží se ho zachytit do jejích úst. 

7) Žáci uklidí své pracovní místo a umyjí si ruce. 

Způsob hodnocení: individuální hodnocení průběhu práce, estetického vzhledu 

i funkčnosti výrobku, čistoty provedení, kvality střihové linie, pečlivosti, samostatnosti či 

míry dopomoci učitelem 

Reflexe: Žákům se nápad vyrobit si vlastní hračku velmi zamlouval a přistoupili k tomuto 

úkolu snaživě. Přestože jsem předem upozorňovala na to, že musí stříhat podél plné čáry, 

aby pak měli místo na slepení rybky, došlo ktomu, že si Jan a Jakub přestříhli rybu 

na nesprávném místě a museli s prací začít znovu. Z tohoto důvodu jsem chtěla, aby žáci 

rybu nejprve vystřihli a až poté vybarvovali, přestože by druhý postup byl jistě pohodlnější. 

Pro tento případ jsem také měla s sebou několik vystřihovánek navíc. 

Vybarvování šlo dětem hladce. Některé se ptaly, jak má být ryba barevná. Ujistila 

jsem je, že to je jejich hračka, a proto její vybarvení ponechám zcela na jejich fantazii. Tím 

jsem chtěla u dětí rozvíjet tvořivost. Již v tomto momentě byly u dětí patrné výrazné 

rozdíly v oblasti grafomotoriky, vizuomotorické koordinace i celkové zkušenosti dítěte 

s podobnými praktickými činnostmi. Markéta, Simon, Adam a Daniel si počínali zručně, 

jejich práce byla čistá, precizní, barevně sladěná a pečlivě vybarvená. Tyto děti neměly 

problémy ani se skládáním rybky podle ukázky a slovní instrukce, a to přestože u dvou 

z nich není mateřským jazykem čeština a ani se česky doma nemluví. Jakub rybku 

vybarvoval dlouho a velmi pečlivě, což ale vzhledem kjeho pomalému tempu vedlo 

ktomu, že práci nedokončil. Dvojčata Marek a Matouš měla opět výrazné problémy 

s koncentrací pozornosti. Vidina hračky pro ně byla výraznou motivací, přesto jim na její 
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estetické úpravě příliš nezáleželo. Marek dokonce začal rybu vybarvovat tak, že použil jen 

hnědou pastelku a zcela ignoroval její vzor. Chtěl, aby byla práce rychle hotová. Naopak 

Václav se navzdory problémům s udržením pozornosti velmi snažil, přesto však jeho rybka 

odpovídala svými nepřesně vystřiženými okraji a přetahováním při vybarvování spíše dílu 

předškolního dítěte. 

Zatímco práci s vystřihováním a vybarvováním zvládaly děti samostatně, 

s navazováním korálků na bavlnku se obracely o pomoc na mne. Pro usnadnění jsem 

zvolila postup, kdy dítě bavlnku korálkem protáhne a uzel uváže spojením dvou částí 

bavlnky na jeho boku. Tuto práci ještě byla s mojí pomocí většina dětí schopna zvládnout, 

ale vytvořit dostatečně velký uzlík na konci bavlnky, který by se při hře nevyvlékl 

z kornoutu, jsem jim musela ve všech případech udělat já. U některých výrobků bylo ještě 

nutné zajistit provázek proti vytažení sešívačkou. 

4.1.7 Mandala 

Oblast činnosti: práce s drobným materiálem 

Datum: 9. 11.2007 

Pracovní námět: vytvoření tibetské mandaly pomocí barvené rýže 

Pracovní problém: orientace na velké ploše pomocí barevných značek, pravolevá 

orientace, respektování hranic jednotlivých polí 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: komunikace a spolupráce ve velkém pracovním kolektivu na poměrně malém 

prostoru, rozvíjení hrubé motoriky při práci ze svého pracovního místa na vzdálenějších 
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polích mandaly, rozvíjení trpělivosti, prodlužování délky soustředění a zvýšení pohybové 

kázně u dětí s poruchami pozornosti 

Jemná motorika: zvyšování citlivosti bříšek prstů; špetka při sypání rýže; hrst 

nedominantní ruky při držení rýže; koordinace obou končetin; hrst dominantní ruky při 

uklízení rýže do tašky; zpřesňování jemné motoriky a vizuomotorické koordinace při 

sypání rýže pouze do ohraničených ploch; pinzetový úchop při vybírání rýže z nesprávného 

pole, kde nesmí dojít k rozhrnutí rýže správné barvy; prstový úchop při nabrání většího 

množství rýže; extenze palce při uchopování rýže; abdukce palce při jejím uvolnění; 

addukce palce a flexe prstů (ukazováku) při vybírání zrnek rýže odlišné barvy 

Motivace: krátký rozhovor o Tibetu doprovázený audiovizuálními obrázky mnichů 

tvořících mandaly, motivace činností, průběžný poslech hudby tibetských manter, vonné 

tyčinky umístěné mimo dosah dětí, ukázka mandaly ostatním žákům, rodičům 

a pracovníkům školy 

Materiál: 5 kilogramů syrové rýže obarvené potravinářským barvivem (žlutá, oranžová, 

červená, modrá, zelená a hnědá), rýže se barví za studena v mísách s potravinářským 

barvivem rozmíchaným v 1,5-2 dl vody. Přebytečné barvivo se slije a rýže se za občasného 

promíchání nechá na vzduchu proschnout. 

Pomůcky: notebook, CD s tibetskou hudbou, mísy na barvení rýže, velký pogumovaný 

papír s nákresem mandaly o průměru přibližně 1,5 metru (vlastní výroby), značkovače 

v barvách rýže, průhledné igelitové sáčky pro rozdělení rýže mezi děti 

Organizační forma: výuková jednotka ve třídě, práce na podlaze před tabulí, skupinová 

práce 

Metody: demonstrace fotografií hotových mandal v audiovizuální podobě, rozhovor, 

instruktáž, skupinová práce za asistence učitele, průběžná kontrola práce, hodnocení 
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Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci si kleknou nebo sednou do kruhu okolo mandaly. 

2) Učitel žákům předvede značky na mandale spolu s poli, kterým tyto značky určují 

barvu (každé pole má jednu značku s barvou). Hranice polije třeba dodržovat. 

3) Děti jsou rozděleny do dvojic, z nichž každá dostane jinou barvu, se kterou bude 

pracovat. Učitel nechá žáky z každé dvojice, aby mu ukázali alespoň jedno pole, 

které poté vyplní rýží. 

4) Demonstrace nabrání rýže ze sáčku a její rozsypání po určeném poli učitelem. Rýže 

se rozsypává opatrně úchopem špetka, v přiměřeně silné vrstvě a z ne příliš velké 

výšky, aby co nejpřesněji kopírovala hranice určeného pole. 

5) Všichni žáci pracují současně, každá dvojice má k dispozici jinou barvu. Učitel 

citlivě koriguje možné chyby ve zvolení polí či přesahu materiálu do jiného pole. 

6) Poté, co je mandala dokončena a shlédnuta, žáci ji mohou rozprášit prudkým 

nadzdvihnutím papíru s nákresem nad hlavu. 

7) Smíchaná barevná rýže se hrstmi sebere, zamete a uloží do sáčku k dalšímu 

upotřebení (barevné rizoto), žáci si umyjí ruce. 

Způsob hodnocení: slovní hodnocení zaměřit na výsledek práce, přizvat další pro žáky 

důležité osoby, zhodnotit individuálně průběh práce, pracovitost a chování každého žáka, 

spolupráci v rámci kolektivu 

Reflexe: Zpočátku se dětem práce jevila jako příliš obtížná a nevěřily si, že ji zvládnou. 

Když na ní ale začalo pár odvážlivců pracovat a ostatní zjistili, jak rychle práce postupuje, 

zapojil se i zbytek dětí. Nedá se říci, že by celá mandala vznikla na první pokus bez chyb. 

Bylo třeba, abych spolu s dětmi některé úseky opravila, nebo je alespoň upozornila, kde 

mají díl špatně, a ony ho už opravily sami. Vybírání rýže špetkou a klíšťkovým úchopem 

jim šlo snadno. K žádným kolizím v chování dětí nedocházelo, přestože musely pracovat 

v kruhu poměrně těsně vedle sebe, a tak se nevyhnuly občasnému vrážení a drkání ze strany 
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sousedů. Společná práce vedla děti k pozitivní komunikaci a děti si vzájemně pomáhaly. 

I hyperaktivní děti pracovaly soustředěně déle než hodinu. 

Tato na jemnou motoriku poměrně nenáročná činnost pomohla zažít úspěch i těm 

dětem, které mají s praktickými činnostmi vzhledem k motorickým nedostatkům často 

problémy. Poté, co byla mandala dokončena, se na ni chodili dívat děti, rodiče i učitelé 

z jiných tříd. Výsledek práce byl velmi efektní. 

Protože s mandalou nastal stejný problém jako s hrady - bylo třeba třídu před 

dalším vyučováním uklidit, zeptala jsem se dětí, jestli by ji nechtěly také jako praví tibetští 

mniši rozprášit, a děti souhlasily. Obstoupily kruh z papíru, každý ho chytil oběma rukama 

a když jsem napočítala do tří, prudce ho zdvihly směrem nahoru. Rýže vylétla a po spadnutí 

zpět na zem a na děti vytvořila pestrobarevný obrazec. Děti se smály. Celá práce na 

mandale i její rozprášení byl pro ně velký zážitek, o kterém mluvily i v následujících dnech. 

S úklidem nebyly potíže - děti pomohly rýži hrstmi zpět posbírat a zbytek se zametl. 

4.1.8 Batikování triček 

Oblast činnosti: práce s textiliemi 

Datum: 16. 11.2006 

Pracovní námět: batikování bavlněných triček pomocí sypané a vyvažované batiky 

Pracovní problém: máčení, ždímání, napínání, svazování pomocí gumiček, sypání, 

kreslení barvami na textil 

Časová náročnost: 90 minut (+ doba na uvaření a uschnutí triček) 
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Pracovní cíl: Rozvíjení estetického cítění; zraková diferenciace hledáním vzorů vzniklých 

batikováním; výchova k pečlivosti a trpělivosti; seznámení se s technologií barvení textilu; 

nácvik vzájemné spolupráce při půjčování si barev - kompetence sociální; zvládání 

negativních afektů, když na některou barvu musím dlouho čekat - kompetence osobní; 

snaha o eliminaci projevů poruch chování prací na technologicky náročné a z hlediska 

kázně důležité činnosti; soustředění se na čistotu při práci s barvami (aby nedošlo ke 

znečištění oděvu) 

Jemná motorika: roztažení všech prstů ruky a zvyšování svalového napětí při práci 

s gumičkou; zapojení nedominantní ruky a koordinace obou rukou při upevňování kamenů; 

vizuomotorická koordinace a tužkový úchop při dotváření trička pomocí barvy na textil; 

prstový úchop při držení kamene obaleného textilií; extenze a flexe palce při práci 

s gumičkou; abdukce palce při uvolnění uchopeného kamene; addukce palce držením 

kamene; flexe prstů uchopováním všeho druhu; extenze uvolňováním a přidržováním 

materiálu 

Motivace: demonstrace vzorového výrobku; pro děti nová a zajímavá praktická činnost; 

výrobek si mohou nechat a oblékat si ho 

Materiál: bavlněné tričko, sypké barvy na textil Duha, pět gumiček, pět hladkých kamenů, 

igelitový sáček, tekuté barvy na textil ve formě fixů 

Pomůcky: igelitová podložka, nádoba s vodou, hrnec na uvaření, vařič, sušák na prádlo, 

žehlička 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně rozdělená do dvou 45minutových celků 

realizovaných s odstupem jednoho dne 

Metody: demonstrace vzorového výrobku, instruktáž, samostatná práce žáků se společným 

materiálem, kontrola práce žáků, průběžné a závěrečné hodnocení 
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Průběh a popis činnosti: 

1) Žákům jsou rozdána bavlněná trička správné velikosti, která učitel označí na 

cedulce jejich iniciálami nebo přiděleným číslem. 

2) Žáci pokladou z vnitřní strany postupně na tričko oblázky, které obalí textilií trička 

a zachytí pevně utaženou gumičkou (na vzoru pak vznikne kruhový efekt). 

3) Žáci trička i s oblázky namočí, vyždímají a rozprostřou lícem navrch na svou 

pracovní plochu pokrytou igelitem. 

4) Poté mohou začít tričko posypávat barvami na textil, když je dostatečně obarvené, 

svinou ho a dají do nového igelitového sáčku. 

5) Učitel tyto sáčky pevně uzavře, vloží do vroucí vody, vaří třicet minut, poté trička 

propláchne a usuší. 

6) Žáci na svých tričkách hledají vzory vzniklé vložením kamenů a tyto vzory 

obkreslují barvami na textil. 

7) Až barvy zaschnou (přibližně za třicet minut), učitel může trička vyžehlit, ale 

zažehlování některých tekutých barev na textil není nutné. 

Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení průběhu práce, kvality práce, chování 

při práci a estetického dojmu výrobku 

Reflexe: Děti se na tuto práci dlouho těšily a stále se ptaly, kdy už přijde na řadu. Hlavním 

problémem s její realizací se stalo, že jsem v zimě nemohla nikde sehnat obyčejná dětská 

bavlněná trička s krátkým rukávem, na kterých by nebyl žádný vzor. Vlastní práce 

probíhala vcelku bez problémů až na menší projevy poruchy chování u Marka a Matouše, 

kteří po sobě začali cákat vodu. Tyto děti také měly spolu s Janem a Danielem problém 

s čekáním na to, až na ně přijde řada, a začaly si barvy vzájemně brát. Musela jsem proto 

určit pořadí dětí, ve kterém budou po dvojicích pracovat. Ostatní děti se buď dívaly, nebo 

jsem jim připravila alternativní činnost - kreslily barevnými křídami na tabuli. 
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S připevňováním kamenů pomocí gumiček měli někteří chlapci problémy, obě 

dívky ale pracovaly samozřejmě (mají dlouhé vlasy a jsou na jejich svazování pomocí 

gumiček zvyklé). Děti jsem musela opakovaně upozorňovat, že mají být gumičky utaženy 

pevně. Jan, Simon a Daniel dokázali kameny upevnit samostatně, Markovi a Matoušovi 

jsem musela pomoci tím, že jsem kámen v tričku podržela a oni se pak mohli zabývat jen 

prací s gumičkou. Jakub, kterému jsem také pomáhala, dokázal gumičku obtočit jen dvakrát 

a i přitom si počínal velmi neobratně. Bylo vidět, že nemá v dlani a prstech dost síly na to, 

aby udržel gumičku déle roztaženou. Tuto práci jsem za něj musela dodělat sama. 

Práce s vlastním sypáním barvami se velmi povedla Markétě a Jakubovi, kteří mají 

s podobnou činností zkušenosti z domova. Pracovali pomalu a pečlivě a předem nahlas 

zvažovali, jaké barvy použijí, aby tričko barevně ladilo. Simon s Danielem pracovali také 

pečlivě, ale používali všechny barvy - bylo vidět, že nad jejich výběrem nijak zvlášť 

neuvažují. Jan pracoval velmi zbrkle. Snažil se tričko posypat co nejvíce, protože pak bude 

výsledek podle něj nej lepší. Marek opět udělal tričko celé hnědé, podobně jako předtím 

i rybu. 

Při malování tekutými barvami na textil se nevyskytly žádné motorické problémy. 

Děti pracovaly podle předem přesně stanovených pravidel - měly různými barvami 

obkreslit vzor, který vznikl po rozvázání gumičky. Vedla jsem je k tomu, aby pracovaly 

pomalu, opatrně a pečlivě. Hotová trička měla u dětí velký úspěch. 

4.1.9 Kuchyňská dekorace 

Oblast činnosti: práce s drobným materiálem 

Datum: 23. 11.2006 
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Pracovní námět: vytváření kuchyňské dekorace aranžováním různých druhů luštěnin do 

sklenice 

Pracovní problém: třídění různých druhů luštěnin, obilovin a rýže, stříhání textilu podle 

vzoru vetkaném v textilii, zavazování - nácvik uzlíku a mašle 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: výchova k pečlivosti a trpělivosti; rozvíjení zrakové diferenciace odlišováním 

figury a pozadí při vybírání různých druhů drobného materiálu; nácvik pracovní výdrže -

kompetence pracovní; poznávání nových druhů luštěnin a obilovin + jejich využití 

v přípravě pokrmů, zdravá strava; ze semene, které necháme vyklíčit, vyroste rostlina -

prvouka 

Jemná motorika: získání nových hmatových vjemů a stimulace bodů dlaně 

promícháváním v míse plné drobného materiálu; úchop špetka při přesypávání a hře se 

sypkým materiálem; štipka při vybírání potřebných druhů luštěnin; nehtový úchop při 

vybírání zrnek rýže; zapojení nedominantní končetiny a koordinace obou končetin při 

držení materiálu v hrsti, ze které se vybírá dominantní rukou; vizuomotorická koordinace; 

extenze palce při stříhání látky a uchopování materiálu; abdukce palce při uvolňování 

materiálu; opozice palce při jeho přesýpání; flexe prstů při uchopování předmětů různého 

průměru; extenze prstů při rozevírání nůžek a přidržování materiálu 

Motivace: motivace hotovým výrobkem a blížícími se Vánocemi - možnost připravit si 

vlastnoručně pěkný dárek pro maminku 

Materiál: velké červené fazole, malé bílé fazole, čočka, červená čočka, kroupy, hrách, 

rýže, sklenice, látka s proužkovaným nebo čtverečkovaným motivem, provázek nebo vlna 

v přírodních barvách 

Pomůcky: velká mísa na smíchání všech druhů luštěnin, obilovin a rýže, nůžky 
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Organizační forma: výuková jednotka v učebně, individuální práce se společným 

materiálem a u společného stolu 

Metody: demonstrace vzorového výrobku, rozhovor, instruktáž, samostatná práce, kontrola 

práce žáků, průběžné a závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Záci mají možnost několik minut se volně seznamovat s přineseným drobným 

materiálem nasypaným ve velké míse - prohrabují ho, přesýpají, zkoumají. 

2) Metodou řízeného rozhovoru spolu s učitelem všechny druhy luštěnin, obilovin 

a rýže pojmenují, popř. popíší možnosti jejich využití. 

3) Žáci si materiál odeberou nedominantní rukou z mísy a drží ho v hrsti, dominantní 

rukou pak vybírají potřebný druh - začínají největším (červené fazole) a končí 

nejdrobnějším (rýže). 

4) Vybíraný materiál postupně vrství do vysoké úzké sklenice tak, aby vznikaly 

barevné pruhy. 

5) Poté, co je sklenice plná, žáci vystřihnou čtverec látky podle vzoru, učitel musí 

přibližně určit, jak velký má být. 

6) Ustřiženou látku položí přes okraj sklenice a upevní ji provázkem, na kterém udělají 

mašli. 

7) Žáci posbírají a uklidí zbylý drobný materiál a umyjí si ruce. 

Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení průběhu práce, kvality práce 

a estetického dojmu výrobku 

Reflexe: Přestože jsem měla materiál i sklenice připravené pro všech dvanáct dětí, práce se 

kvůli chřipkové epidemii zúčastnily jen děti čtyři. To mě mrzelo hlavně z toho důvodu, že 

tato práce byla poměrně nenáročná na motoriku, ale dalo se při ní dobře pracovat 

s nácvikem a prodloužením pracovní výdrže a celkové schopnosti zvládat impulzivní 

chování ve prospěch efektního výrobku, který ale vyžadoval soustředěnou práci po určitý 
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čas. Tato práce by nejvíce prospěla Václavovi, Matoušovi, Markovi a Janovi, ale bohužel 

se jí z této čtveřice zúčastnil jen Jan. Ten pracoval dlouhou dobu překvapivě klidně, ale ke 

konci se již velmi těšil, až bude práce hotová. Veronika byla tentokrát z práce unavená, 

práce ji nebavila, přebraný materiál přibýval jen velmi pomalu. Nedařilo se mi ji motivovat, 

měla jeden ze svých negativistických propadů nálady. Pracovala velmi pomalu, lehala si na 

stůl a těšila se, až se bude moci vrátit do družiny, kde nebude muset dělat nic. Adam 

pracoval čile a usměvavě jako vždy. Práce mu rychle přibývala a dokonce se nenechal ani 

strhnout Janovým pokusem začít materiál házet po třídě a po ostatních dětech. 

Zatímco přebírání materiálu a jeho umisťování do sklenice prováděly děti 

samostatně, s ustřižením látky a hlavně jejím upevněním na sklenici potřebovaly pomoci. 

Nechala jsem děti, aby stříhaly látku samy, jen jsem jim ji občas přidržela, aby byla 

napnutá, a po dostřihnutí ji zarovnala, pokud to bylo potřeba. Mašličku kolem sklenice, 

která by upevnila látku, ale nedokázalo samostatně uvázat ani jedno dítě, protože látka po 

skle klouzala. Musela jsem ji proto držet, aby dítě mohlo pracovat na uvazování, nebo ji 

v některých případech uvázat sama. 

4.1.10 Vánoční svícen 

Oblast činnosti: práce s papírem 

Datum: 30. 11.2006 

Pracovní námět: výroba vánoční dekorace ze staré sklenice a krepového papíru 

Pracovní problém: trhání krepového papíru na velmi malé kousky, lepení tekutým 

lepidlem 

Časová náročnost: 90 minut 
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Pracovní cíl: prodloužení doby soustředění; rozvíjení estetického cítění a tvořivosti; nácvik 

sociálních dovedností při práci se společným materiálem; pečlivost, trpělivost; 

vizuomotorická koordinace 

Jemná motorika: svěrák nedominantní ruky při držení sklenice nedominantní rukou; 

štipka při trhání krepového papíru; velmi pevný stisk bříšek prstů (zejména ukazováku) 

a palce, zvyšování svalového napětí, rozvíjení svalových skupin ukazováku a palce obou 

rukou při trhání papíru na malé kousky; tužkový úchop použitím štětce při natírání sklenice 

tekutým lepidlem; jemný přesný pohyb ukazováku dominantní ruky při uhlazování 

krepového papíru na sklenici; flexe a opozice palce při vytrhávání z papíru; extenze palce 

při uchopování materiálu; addukce palce při držení štětce; flexe prstů při vytrhávání; 

koordinace obou končetin při držení a natírání sklenice lepidlem i při trhání krepového 

papíru 

Motivace: demonstrace vzorového výrobku a možnost použít svícen jako vánoční dárek 

pro své blízké; motivační rozhovor týkající se blížících se vánočních svátků 

Materiál: staré sklenice od hořčice, marmelády, dětské výživy, malé zavařovací láhve, 

staré kuchyňské sklo o průměru alespoň 5 cm a takové tloušťky, aby dítěti nemohlo 

prasknout v ruce, čajové svíčky, krepový papír různých barev 

Pomůcky: plochý štětec, staré noviny, tekuté lepidlo (Herkules) 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, hromadná výuka u společného stolu 

Metody: motivační rozhovor, demonstrace vzorového výrobku, jednorázová hromadná 

instruktáž, samostatná práce žáků, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci nejprve na svou pracovní podložku natrhají velké množství různě barevného 

krepového papíru na co nejmenší kousky - přibližně na velikost 1 cm čtvereční. 
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2) Poté vezmou sklenici a kromě podstavy ji zvenčí celou natřou lepidlem. 

3) Na natřenou sklenici postupně přilepují kousky krepového papíru tak, aby mezi 

nimi nebylo žádné volné místo; pokud se papíry překrývají, není to na závadu. 

4) Když je celá sklenice polepená krepovým papírem, natřou ji ještě několikrát po celé 

ploše tekutým lepidlem, až je celá bílá. 

5) Žáci nechají sklenice do druhého dne u topení vyschnout, čímž lepidlo zprůhlední 

a na povrchu se vytvoří jednolitý barevný film. Když je svícen hotový, dostanou do 

něj čajovou svíčku, kterou si mohou doma zapálit. 

6) Žáci uklidí pracovní místo a umyjí si ruce. 

Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení hodnotící průběh práce, kvalitu práce, 

estetický dojem výrobku 

Reflexe: Trhání krepového papíru na kousky připadalo dětem jako velký problém. Někteří 

žáci (Jan, Daniel a Václav) se při něm začali chovat odmítavě, protože chtěli, abych jim 

půjčila nůžky. Vysvětlovala jsem jim, že práce pomocí nůžek by sice opravdu probíhala 

rychleji, ale zato by byl výsledek méně hezký. Snažila jsem se nepodlehnout nátlaku, 

protože vytrhávání papíru je z hlediska rozvoje jemné motoriky přínosnější než jeho 

nahodilé stříhání. Trhání byla pro tyto chlapce zdlouhavá a nepříjemná činnost. 

Když mohly děti začít papírky nalepovat, nálada ve skupině se zlepšila - už viděly 

za sebou kus práce a nejen hromádku natrhaných barevných papírů. Snažila jsem seje stále 

upozorňovat, aby barvy střídaly a nenechávaly nikde mezery. Při přetírání lepidlem na 

závěr se děti smály a vykřikovaly cosi o ošklivosti takového výrobku. Když jsem jim ale 

svícny nesla další den se zapálenými svíčkami uvnitř, zářily jim oči radostí a samy nemohly 

uvěřit tomu, že se jim podařilo vytvořit něco tak pěkného. 

V průběhu práce se většina dětí zašpinila od lepidla a úklid byl velmi náročný. Na 

stole bylo mezi novinami zasychající lepidlo, které se špatně odstraňovalo, a na zemi závěje 

natrhaného krepového papíru. Již v průběhu práce jsem musela pokárat Jana, který ve svém 
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impulzivním chování uprostřed práce ponořil štětec celý do lepidla, pak ho vyndal a díval 

se, jak lepidlo „krásně" stéká na stůl. Až na počáteční problémy s chováním týkající se 

půjčení nůžek děti pracovaly relativně pečlivě a soustředěně. Problémy s koncentrací měl 

Václav, který se zpočátku snažil, ale když práce postupovala pomalu, tak ji dodělal 

nalepením velkých kusů papíru. Práce pro něj byla z časového hlediska příliš dlouhá 

i náročná na psychiku. 

4.1.11 Barevné polštářky 

Oblast činnosti: práce s textilem 

Datum: 7. 12.2006 

Pracovní námět: ušití polštářku o rozměrech 20x20 cm, vycpání drceným molitanem 

a ozdobení barvami na textil 

Pracovní problém: navléknutí nitě do jehly, uzlík, šití předním stehem, snaha o vytváření 

rovnoměrně velkých stehů, vycpání polštářku drceným molitanem, malování barvami na 

textil 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: naučit žáky vybraným dovednostem při práci s textilem (navléknutí jehly, 

uzel na niti, správné přiložení dílů k sobě, sešívání), podněcování tvůrčího přístupu při 

zdobení barvami na textil; vedení žáků k trpělivosti - prodloužení délky soustředění; 

nácvik sociálních dovedností při práci se společným materiálem 

Jemná motorika: koordinace pohybu obou rukou; vizuomotorická koordinace - zejména 

při navlékání jehly, ale i při šití samotném; štipka při držení jehly; nehtový úchop při 

sbírání jehly; tužkový úchop a jemný rovnoměrný tlak všemi prsty na tubu s tekutou barvou 
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na textil při malování; flexe palce při držení jehly; extenze palce při stříhání nitě; abdukce 

palce protahováním jehly; addukce palce držením barev při malování, úchopem jehly 

a úchopem plošné textilie; flexe a extenze prstů při úchopu jehly a navlékání nitě; extenze 

prstů při rozvírání nůžek a přidržování materiálu; addukce prstů při malování 

Motivace: krátký rozhovor na téma blížících se Vánoc a možnosti vlastnoručně vyrobit 

pěkný dárek pro své blízké; motivace vzorovým výrobkem 

Materiál: 2 čtverce bílé bavlněné textilie o rozměrech 20x20 cm, jehla, nit, drcený molitan 

Pomůcky: tužka, nůžky, pracovní podložka, tekuté barvy na textil 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, hromadná výuka u společného stolu 

Metody: motivační rozhovor, dělená instruktáž, individuální práce žáků, průběžné 

hodnocení, závěrečné hodnocení 

Průběh a popis činnosti: 

1) Žáci si ustřihnou přiměřeně dlouhou nit, pokusí se ji navléknout do jehly a na konci 

udělají uzel. 

2) Přiloží dva čtverce látky k sobě tak, aby se vzájemně překrývaly a přibližně 1 cm od 

okraje začnou tyto čtverce sešívat předním stehem. 

3) Pokračují, dokud nezůstane v polštářku otvor o velikosti 4-5 cm, pokud jim 

v průběhu šití dojde nit, zajistí ji proti vytažení uzlíkem a navléknou si novou. 

4) Na hotový obal polštáře namalují pomocí barev na textil vánoční motiv a nechají ho 

zaschnout. 

5) Polštářek otočí rubovou stranou dovnitř, naplní ho drceným molitanem a zbylou 

dírku sešijí tak, aby byly oba okraje zahnuty směrem dovnitř. 

6) Uklidí své pracovní místo a umyjí si ruce. 
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Způsob hodnocení: individuální slovní hodnocení hodnotící průběh práce, kvalitu práce 

a estetický dojem výrobku 

Reflexe: Překvapilo mě, že bavilo šít i chlapce - původně jsem se obávala, jak budou na 

tuto činnost reagovat. Délka látky, kterou měly děti sešít, byla na hranici únosnosti - větší 

polštáře by již děti ve druhé třídě zvládaly jen stěží. Některé děti (Simon, Daniel, Adam) 

pracovaly velmi pečlivě, jejich stehy byly pravidelné a úhledné. Jiné děti (Václav, Marek a 

Matouš) byly většinu času zamotány v nitích. Přesto se nevzdávaly a zkoušely to stále 

znovu. Jakub pracoval pečlivě, ale výrobek se mu podařilo dokončit až ve školní družině 

(po dohodě s vychovatelkou). Stejný problém měla i Veronika. 

Velké problémy měl Václav, který chvíli šil pěkně, ale po chvíli začal stehy 

postupně prodlužovat do takových rozměrů, že jsem je musela opakovaně vypárat. Chtěl 

mít práci rychle hotovou. Veronika měla problémy s doděláním práce - šití ji příliš 

nebavilo. Práce byla velmi náročná a mohu říci, že příště bych ji u takto starých dětí, 

z nichž téměř polovina má poruchu chování, do programu nezařadila. Navléknout nit do 

jehly zvládli samostatně jen Simon s Danielem, uzlík na jejím konci nedokázal udělat ani 

po předvedení nikdo. Děti potřebovaly při práci velkou míru pomoci, a tím vznikla v počtu 

devět dětí na jednoho učitele velmi obtížná situace. 

Nakonec s větší či menší pomocí z mé strany došili svůj povlak všichni, protože 

barvení barvou na textil byla velká motivace. Některé děti (Simon, Adam a Daniel) 

dokončily práci výrazně dříve než ostatní, což bylo výhodné z důvodu vzájemného 

půjčování barev, kterých bylo jen šest. Téma malby jsem nechala volné. Většina dětí 

využila námětu blížících se Vánoc. Nejprve jsem dětem předvedla, jak mají na tělo tuby 

s barvou jemně tlačit, aby barva tekla v přiměřeném množství, a jak barvu po použití 

správně uzavřít. Pak už děti pracovaly samy. 

Během práce došlo k výrazně problémovému chování u Jana, který během mé 

chvilkové nepozornosti stiskl černou barvu naplno a stříkl ji Jakubovi do vlasů a obličeje. 
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Zbytek času jsem, kromě pomáhání dětem se šitím, trávila jejím vymýváním, abych mohla 

Jakuba předat kolegyni „méně černého". Vzniklá situace byla chvílemi na hranici 

únosnosti, protože Marek a Matouš využili mé nepřítomnosti u stolu a začali poměrně 

drahými barvami na textil dělat po stole kaňky. Příjemně mě překvapil Václav, který 

vydržel pracovat až do konce, přestože pro většinu dětí byla tato činnost psychomotoricky 

velmi namáhavá. 

Všechny děti výrobek dokončily, ale musím přiznat, že na zpracování některých 

z nich jsem se výraznou měrou podílela sama. Chtěla jsem, aby děti měly z hotového 

výrobku radost, protože pro mnoho z nich to byl vlastnoručně vyrobený dárek, který chtěly 

dát pod stromeček svým rodičům. V průběhu dalších týdnů se některé děti v družině ptaly, 

jestli by mohly šít, z čehož usuzuji, že je práce bavila, i když jim právě nešla. Simon, Adam 

a kupodivu i Václav si před Vánocemi ušili ještě několik polštářků. To mě přesvědčilo 

o tom, že přestože první pokus skončil spíše neúspěchem, práce svůj výsledek měla. 

4.1.12 Výstupní test jemné motoriky 

Datum: 14. 12. 2007 

Jemná motorika: úchop klíšťkový, svěrák, hrst, špetka dvěma prsty, vizuomotorická 

koordinace, extenze palce a ukazováku, motorika prstů, pohybová paměť 

Časová náročnost: 90 minut 

Pracovní cíl: zjištění úrovně jemné motoriky žáků pomocí vstupního nestandardizovaného 

testu 

Motivace: krátký monolog učitele - děti mají příležitost vyzkoušet si, jak jsou šikovné a na 

konci programu zjistit, jak se v jemné motorice zlepšily 
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Materiál, pomůcky: drobné skleněné korálky (průměr přibližně 2 mm), plastová láhev 

o objemu 0,5 litru s hrdlem o průměru 2,2 mm, guma, nůžky, papíry formátu A5, tužka, 

provázek (20 cm dlouhý) 

Organizační forma: výuková jednotka v učebně, skupinová práce formou hry 

Reflexe: Výstupní testování jemné motoriky již neprobíhalo v tak dobré atmosféře, jako 

testování vstupní. Obzvlášť na celkově hyperaktivních chlapcích se projevil neklid 

z blížících se Vánoc a i při vyučování bylo celkově těžší je přimět k jakékoli činnosti. 

Navíc se mi zdálo, že děti byly trochu zklamané z toho, že se nebude nic vyrábět, 

a vzhledem k tomu, že již testování jednou zažily, nebylo pro ně tak lákavé. Snažila jsem se 

je motivovat tím, že teď se mohou přesvědčit o tom, jestli se manuální prací staly 

zručnějšími. Bohužel tato motivace nebyla pro takto malé děti v mé skupině stejně 

působivá, jako motivace hotovým výrobkem, který si mohly děti odnést domů. Nakonec 

jsem se uchýlila k tomu, že děti dostaly za absolvování testu alespoň bonbon. 

Dvojčata Marka a Matouše se mi povedlo přivést k relativně vytrvalé a soustředěné 

práci tím, že jsem se jich zeptala, kdo si myslí, že se stal šikovnějším a zručnějším. Tuto 

formu motivace ale nebylo možné použít u zbytku skupiny, protože tam byly mezi dětmi 

v úrovni jemné motoriky velké rozdíly a děti, které obvykle zažívají ve školním prostředí 

neúspěch, by ho zažily i v mém programu, což jsem nechtěla. Markéta a Jakub pracovali 

trpělivě, soustředěně a s velkým pracovním nasazením. Obzvlášť Markéta si velmi přála, 

aby se zlepšila, i když patřila v programu k těm nejlepším. 

Václavovo skóre se ve výsledném testování zhoršilo oproti testování počátečnímu, 

což ale přikládám spíše výrazným výkyvům v chování než zhoršení úrovně jemné 

motoriky. V průběhu testování byl absolutně nesoustředěný, ohlížel se po dětech, kroutil se 

na židli, až z ní spadnul, a když jsem ho povzbuzovala k činnosti, téměř mě nevnímal. 

Vzhledem k tomu, že mi ostatní děti hlídala studentka, nemohla jsem ho ani odvést do jiné 

třídy, kde bych s ním testování provedla. Navíc si myslím, že by to za dané situace vnímal 

jako trest, a to jsem nechtěla. Na příkladu Václava je patrné, jak se problémy se 
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soustředěním projevují do aktuální úrovně jemné motoriky. V lepším psychickém stavu by 

jistě dopadl lépe i provedený závěrečný test. 

4.2 Účast v programu 

Tabulka č. 2 - Účast v programu 

Zúčastnil/a se: ( / ) Nezúčastnil/a se: ( - ) Celková účast: 75 % 

21 .9 . 5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10. 2. 11. 9. 11. 16. 11. 23. 11. 

Adam / / / / / / / - / 

Adéla / / - - - - - -

Daniel / / / / / / / / -

Dominika / / / / - - - - -

Jakub / / / / / / / / -

Jan / / / / / / / / / 

Marek / / / - / / / / -

Markéta / / / / / / / / -

Matouš / / / - / / / / -

Simon / / / - / / / / / 

Václav / / / / / / - - -

Veronika / / / - - - / / / 

30. 11. 7. 12. 14. 12. 

Adam / / / 

Adéla - - -

Daniel / / / 
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Dominika - - -

Jakub - / / 

Jan / / / 

Marek / / / 

Markéta / - / 

Matouš / / / 

Simon / / -

Václav / / / 

Veronika / / / 

4.3 Kasuistiky žáků 

Kasuistika č. 1: Adam 

Věk: 8,4 

U Adama byl realizován odklad školní docházky z důvodu celkově pomalejšího vývoje, 

přesto podává v rámci většiny předmětů pouze průměrné výkony. Občas se u něj 

vyskytovaly výkyvy pozornosti, způsobené spíše na výchovné bázi než oslabením CNS. 

Adam byl komunikativní, přátelský a oblíbený v kolektivu. Málo se prosazoval a lehce se 

nechal ovlivnit spolužáky. Byl stále v dobré náladě a snadno se nechal strhnout do 

nekontrolované veselosti, při které si neuvědomoval možné následky svého chování. Pokud 

byl ve skupině se spolupracujícími dětmi, pracoval snaživě. Někdy využíval k ulehčení své 

práce mladší sestru, která s ním navštěvuje stejnou třídu (podej, přines, půjč mi. . . ) Při práci 

ve skupině téměř nedokázal vyjádřit nesouhlas. 

V programu se mnou dobře spolupracoval, snadno se nechal nadchnout a u práce 

vydržel. Na práci se obvykle těšil a v průběhu se stále usmíval. S pochopením úkolů neměl 
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problémy a pracoval na nich soustředěně. Jeho výkony byly vyrovnané. Pokud se pod 

vlivem spolužáků začal chovat problémově, relativně dobře reagoval na napomenutí. 

Podobně jako v třídním kolektivu ani z této skupiny nijak nevyčníval. Z vyrobených věcí 

měl radost, velkou motivací pro něj byla možnost potěšit maminku. 

Z hlediska jemné motoriky se v žádné z prováděných činností neprojevily 

výraznější obtíže. Výkon byl vyrovnaný, v činnostech náročných na přesnost (obkreslování, 

stříhání) ne zcela bezchybný, ale přiměřený věku. Tužku uchopoval do špetky bez 

problémů, při práci s nůžkami měl ruku pracující s nástrojem přiměřeně uvolněnou. Se 

stavebnicí pracoval samozřejmě a přesně. Je vidět, že je z domova stavět zvyklý. Při práci 

na vysypávání mandaly rýží si počínal, navzdory blízkému kontaktu spolužáků, kteří do něj 

občas strčili, velmi obratně. V jemné motorice se neobjevovaly žádné nedostatky, které by 

se s přibývající zkušeností snadno nezlepšily. 

Chlapec dělal dojem, že je v motorických dovednostech přirozeně zručný, má 

z domova dostatek zkušeností. Dovedl pracovat dlouhou dobu klidně a soustředěně, to se 

projevilo zejména v třídění drobného materiálu klíšťkovým úchopem a při šití, kde byly 

jeho stehy provedeny s velkou pečlivostí. Vizuomotorická koordinace byla dobrá, 

neobjevovaly se u něj žádné nadbytečné pohyby. Bez problémů vybarvoval i psal. Při 

lepení pracoval čistě a skládání rybky mu navzdory průměrnému intelektu nečinilo žádné 

potíže. Z hlediska rozvoje jemné motoriky patřil v programu k lepším žákům. 

Kasuistika č. 2 Václav (věk 8,5) 

U Václava byl realizován odklad školní docházky pro obtíže v soustředění 

a psychomotorický neklid. V PPP byla diagnostikována porucha pozornosti a terén pro 

rozvoj SPU na podkladě LMD. Vývoj rozumových schopností byl nerovnoměrný 

a opožděný ve verbální oblasti, kde se kromě chudší slovní zásoby projevovala i nesprávná 

výslovnost některých hlásek. 
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Václav potřeboval přímé vedení a klidnější prostředí při práci. Dále bylo nutné ho 

často kontrolovat, pomáhat mu, chválit ho a oceňovat snahu. Projev řeči byl u něj 

doprovázen psychomotorickým neklidem. Vzhledem k oslabení CNS byl zvýšeně 

unavitelný, měl nízkou frustrační toleranci, tendence k neurotickým reakcím a potíže 

s koncentrací pozornosti. S navázáním komunikace a sociálního kontaktu neměl potíže, 

spíše moc mluvil a vedl si svou. Potřeboval často měnit činnost, ale i tak byl neustále 

v pohybu. Když už činnost vyžadovala, aby při ní byl v klidu, tak alespoň hýbal nohama. 

Velmi výrazně se u něj projevovalo impulzivní jednání - co ho napadlo, to okamžitě bez 

rozmyslu vykonal. Reagoval neadekvátně i na slabé podněty. Aby na výrobku pracoval, 

byla nutná stálá motivace. I tak se mu ale někdy nepodařilo výrobek dokončit. 

Rád pracoval se stavebnicí, často si staví v družině z lega, protože doma téměř 

žádné hračky nemá. Prostředí, ve kterém vyrůstá, se celkově jeví jako málo podnětné. 

Problémy v koordinaci měl při práci s papírem - stříhání, vystřihování, vytrhávání, lepení. 

Se vším byl brzy hotov. Nepřemýšlel, zdaje výrobek skutečně dokončený, a nezajímal ho 

často ani výsledek. Hlavní motivací pro něj byla má pozornost a pochvala. Když jsem 

odešla k jiným dětem, někdy úplně přestával pracovat. Pokud jsem se mu mohla plně 

věnovat, pracoval ochotně, snaživě a nevzdával se ani při neúspěchu. 

Kasuistika č. 3 Veronika (věk 7,4) 

Veronika má oslabenou CNS ve smyslu poruchy pozornosti - hypoaktivity, pomalé 

psychomotorické tempo v zátěžové situaci, grafomotorické potíže. Objevovaly se u ní 

i rysy specifických poruch - dyslexie, dysgrafie, dysortografie.Ve třídě patřila z hlediska 

hodnocení k průměrným žákům. 

V programu pracovala raději individuálně, při kolektivní práci byla spíše pasivní. 

Vzhledem k pomalému tempu práce potřebovala více času na dokončení. Často byla 

nesoustředěná, jakoby zasněná, zvýšeně unavitelná, měla výpadky v pozornosti a výrazné 

výkyvy ve výkonech. Při úklidu pracovního místa byla vždy poslední. Někdy byla velmi 

hovorná, až naivní, jindy odmítala komunikovat a pracovala zcela tiše. Sociální kontakt 
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s ostatními dětmi nenavazovala příliš dobře, nerada se zapojovala do her. Její hra byla 

infantilní, ráda si hrála sama s panenkami a hovořila za ně. Hovor někdy navazovala se 

mnou, její řeč ale byla pomalá, nepříliš logicky uspořádaná, neodpovídající věku. Slovní 

zásoba byla omezená, mluvila relativně tiše. 

Pokud pracovala, tak klidně a s rozvahou. Občas potřebovala při práci vést. 

Narušená se u ní jevila i hrubá motorika. Při společných uvolňovacích hrách byla pomalá, 

měla špatnou rovnováhu těla. Při práci měla svalstvo celkově ochablé, záda shrbená, téměř 

se nehýbala. Její výrazně hypoaktivní chování občas střídaly nárazy bouřlivé nezvladatelné 

aktivity, doprovázené zhoršeným až neslušným chováním a výrazným smíchem. 

Práce s papírem, zejména stříhání a lepení, se ukázaly jako zvláště problémové 

oblasti. Zprvu měla špatný úchop nůžek, ten jsem se však snažila zvýšenou péčí napravit, 

což se částečně podařilo. I po vystřižení malé části ale vypadala unaveně. Problémy se 

objevily i v navlékání a stavění ze stavebnic. Při samostatném tvoření inklinovala k tomu, 

že kopírovala práci druhých. Měla malou představivost a nedostatek fantazie. Její pohyby 

byly pomalé, nerozhodné a spíše nepraktické. Neměla ráda změny, nerada hovořila před 

třídním kolektivem. Výkyvy v jejím chování vůči dětem i dospělým i v jejím pracovním 

nasazení bych považovala za významné. Veronice bylo v té době již doporučeno další 

vyšetření v PPP. 

Kasuistika č. 4 Marek (věk 8,6) 

U Marka byl realizován odklad školní docházky. Jeho intelektové schopnosti byly 

podprůměrné, vývoj v oblasti mentálních funkcí pomalý. Ve zprávě z PPP bylo naznačeno, 

že by se v budoucnu mohl vzdělávat ve speciálním školství. Marek má oslabenou CNS, 

sníženou frustrační toleranci, kolísání pozornosti při únavě a terén pro vznik SPU. 

V programu dobře navazoval kontakt, ochotně hovořil, když byl s něčím 

nespokojený nebál se to vyjádřit. Ve vyjadřování měl však velké obtíže - přeskakoval slova 

ve větách, témata při vyprávění. Jeho řeč byla artikulačně tak neobratná, že se někdy jevila 
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na hranici srozumitelnosti. Rád se zapojoval do her, i když jejich pravidla někdy nechápal. 

Téměř polovinu práce na výrobcích trávil tím, že si hrál se svým dvojčetem - strkali se, 

kopali do sebe, pošťuchovali se, brali si věci, nebo si na sebe různě lehali, padali ze 

židliček, lehali si na zem. Zajímavé bylo, že spolu verbálně téměř nekomunikovali. 

Dorozumívali se většinou pouze chováním. 

V průběhu práce v programu byl Marek nesoustředěný, zvýšeně unavitelný, měl 

časté výpadky pozornosti. Při činnosti byl aktivní i pasivní, nálada se střídala v řádu deseti 

minut. Časová i obsahová náročnost úkolu u něj vedla ke snížení koncentrace pozornosti. 

Pokud se mu práce dařila, projevoval nadšení, pokud ne, zahodil ji a dál se jí nezabýval, 

aniž by to nějak významně ovlivnilo jeho psychické rozpoložení. Někdy dělal dojem, že 

jediné, na čem mu záleží, je jeho dvojče. Obě děti jsou z velmi nepodnětného prostředí Jev í 

se jako celkově zanedbané. 

Pohyby Marka při práci byly chaotické, nadbytečné. Měl nesprávný úchop nůžek, 

problémy se projevovaly i v dovednosti stříhání, skládání papíru a mnohém dalším. Něco 

půjde snad napravit přibývající zkušeností - když chlapci přišli do školy, nevěděli ani, že se 

do vodových barev musí dát voda, aby malovaly. Přes mnohá upozornění Marek plýtval 

materiálem, a to jak při obkreslování, tak při dalších činnostech. Na pracovním místě se 

objevovaly věci, které tam nepatřily, bral si v cizí třídě, na co dosáhl. Vše měl na pracovní 

ploše otevřené a rozházené. Bylo třeba často střídat činnosti, rozfázovat mu zátčž 

a poskytnout dostatek pohybového uvolnění. Při činnostech potřeboval častou motivaci 

a povzbuzení, někdy téměř individuální přístup. Když se výsledná práce nedařila, vzdával 

to. Nebyl trpělivý ani vytrvalý. Pokud se mu výrobek povedl, měl z něj obrovskou radost. 

Jenže měřítko jeho úspěšnosti by se dalo nejspíše přirovnat k sázce do loterie. 

Kasuistika č. 5 Matouš (věk 8,6) 

Oslabení CNS - při únavě měl výrazné výkyvy pozornosti. Jeho pohyby byly 

neuspořádané, nadbytečné. Bylo třeba často střídat činnosti, rozfázovat zátěž, poskytnout 

mu dostatek pohybového uvolnění. Při řečovém projevu se u Matouše projevoval výrazný 
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psychomotorický neklid, řeč byla velmi špatně srozumitelná, slovní zásoba výrazně chudá. 

Při práci neustále potřeboval povzbuzení a pozitivní zpětnou vazbu, aby byl vůbec schopen, 

alespoň krátkodobě, zaměřit svou pozornost na nějakou smysluplnou činnost. Vysvětlení 

práce jsem mu musela opakovat několikrát, aby ho pochopil. 

Patrný byl nesprávný úchop nůžek i tužky. Problémy se objevovaly v dovednosti 

stříhání, skládání papíru, vybarvování, lepení, navlékání, šití. Rád pracoval s modelovacími 

hmotami, stavebnicí a drobným materiálem, ale i to vydržel pouze krátkodobě. Pak začal 

s materiálem obvykle po někom házet. Se svými výsledky byl buď spokojený, nebo si 

jejich nízkou kvalitu neuvědomoval. Snažil se na sebe poutat pozornost. Problémy měl i při 

psaní - špatný úchop, silný přítlak. Často měnil polohu těla při činnosti. Výsledné 

dokončení výrobku většinou působilo neupraveně, odpovídalo výrobku dítěte výrazně 

mladšího. Velké problémy měl při práci s nůžkami. Jejich špatný úchop pramenil mimo 

jiné i z nedostatku zkušeností. Stříhal, jak ho napadlo, nedržel se linie a ústřižky byly 

roztřepené. Úhlednost a úprava pro něj nehrály žádnou roli. Detaily se nezabýval, výsledná 

práce obvykle budila dojem odbyté činnosti. Při práci dokázal být velmi nepořádný. 

Do každé činnosti se hrnul, avšak brzy ji opouštěl, protože ho zaujalo něco jiného, 

nebo mu práce nešla tak, jak by si představoval. Chvílemi pracoval, chvílemi se strkal se 

svým bratrem. Někdy bylo jeho chování opravdu těžko zvladatelné - na motivaci 

nereagoval, jen se smál. Jako by mi ani nerozuměl. Když se práce podařila, měl radost, ale 

stejnou radost měl i z šarvátek s dvojčetem. Myslím, že aby měl z činnosti významnější 

přínos, musel by pracovat za pomoci osobního asistenta. Podobné problémy jsou podle 

třídní učitelky s dvojčaty i ve vyučování. 

Kasuistika č. 6 Simon (věk 7,3) 

Komunikaci navazoval dobře, i když z počátku působil tichým a uzavřeným dojmem. Měl 

svůj názor, který dokázal vyjádřit i nahlas, ovšem někdy méně přesně, protože jeho 

mateřským jazykem není čeština, ani doma se česky nemluví. Byl až na výjimky klidný, 

rozvážný. Rád se zapojoval do her, při skupinové práci se aktivně podílel na řešení úkolů. 

99 



1 IK v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra informačních technologií a technické výchovy 

Byl snaživý, nevzdával se při neúspěchu, měl smysl pro humor. Problémy mu nečinila 

práce s drobným materiálem, navlékání ani šití. Rád pracoval s modelovacími hmotami 

a stavebnicemi. 

Při praktické činnosti pracoval se zájmem, tiše a samostatně. Nevyhledával mou 

pomoc ani při řešení problémové situace. Jemná motorika byla dobře rozvinutá, pracoval 

bez problémů. Byl nápaditý a tvořivý, nebál se experimentovat. Vždy měl dostatek času na 

dokončení práce, na pracovním místě měl pořádek, byl čistotný, pořádný, nářadí 

a pomůcky vždy pečlivě uklidil. Jeho pohyby byly koordinované a praktické, při tvoření se 

snažil pracovat úsporně. Rád kreslil. 

Měl dobrý úsudek a výborné výsledky ve všech vyučovacích předmětech. Česky se 

naučil mluvit téměř bezchybně během prvního roku pobytu v Čechách, a to i přesto, že 

vyrůstal pouze s matkou, která sama češtinu příliš neovládá. Praktickým činnostem, 

zejména stavění z lega a kostek, ale i práci s délkovou a plošnou textilií, papírem a dalšími 

materiály, se rád věnoval v rámci programu školní družiny, kde trávil převážnou část dne. 

Kasuistika č. 7 Daniel (věk 7,5) 

Daniel byl zprvu velice nemluvný a nekomunikativní. Ve třídě nejvíce komunikoval 

s kamarádem. Bez přímého vyzvání mě neoslovil ani při kladení návodných otázek celé 

třídě, i když bylo zřejmé, že odpověď zná. Na pochvalu ale reagoval radostně a mile se 

usmíval. 

Při programu projevoval aktivitu, vyhledával činnosti, které se opíraly o logické 

myšlení. Dokázal se bez problémů soustředit. Problémy mu nečinila práce s drobným 

materiálem, navlékání a šití. Rád pracoval s papírem a se stavebnicí. Při práci postupoval 

samostatně, o radu mě požádal jen vzácně. Vyhledával aktivitu, která byla spojena 

s logickým myšlením. I ve školním prostředí vykazoval velmi dobré výsledky. Při práci 

s přírodním materiálem byl velmi nápaditý, ale s modelovací hmotou si příliš poradit 

neuměl - začal ji házet do výšky a chytat. 
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Jemná motorika u něj není narušena, pracoval čistě a úhledně. Dařila se mu i práce 

s textilem, jeho pohyby byly koordinované, přesné. Při výskytu obtíží byl psychicky 

odolný, dokázal u práce vytrvat a dokončit ji, aniž by se to projevilo na jeho náladě. Do her 

se zapojoval bez problémů. Menší problémy se objevily v dovednosti stříhat papír a při 

lepení, kdy měl občas potíže s udržením čistoty. Chlapec se ale jinak jevil jako zručný. 

K praktickým činnostem byl veden především ve školní družině, kde podobně jako Simon 

trávil většinu svého volného času. Se Simonem jsou velcí kamarádi a tvoří nerozlučnou 

dvojici. 

Kasuistika č. 8 Jan (věk 8,0) 

Jan měl obtíže při soustředění, chudší verbální projev a přetrvávající patlavost. Vývoj jeho 

rozumových schopností byl hodnocen jako nerovnoměrný, celkově pod věkovou normou. 

Grafomotorika byla méně obratná, pomaleji dozrávala i oblast zrakové percepce. Jan měl 

pomalejší pracovní tempo, potřeboval delší zácvik a zohlednit kratší pracovní výdrž. Do 

her se zapojoval nerad. Byl spíše neklidný. Pokud se mu práce nedařila, reagoval velmi 

negativně a rozzlobeně. Rozčiloval se, používal bez ostychu nevhodná slova, která si 

šeptem říkal pro sebe. Při pochvale reagoval neadekvátně, nevěřil si. Jeho psychomotorický 

vývoj byl nerovnoměrný a dílčí negativismy se projevovaly jako reakce na možnou zátěž. 

Měl nedostatečnou schopnost řízení jemné motoriky v těchto oblastech - stříhání, 

úchop drobného materiálu, skládání a překládání papíru. Při stříhání a vystřihování nedržel 

správný směr. Projevovaly se u něj nadbytečné pohyby. Měl problémy s efektivním 

uspořádáním materiálu a pomůcek na svém pracovním místě a obtíže při řešení 

problémových situací. Nářadí a pomůcky si po sobě bez připomenutí a dohlédnutí 

neuklidil, ale ponechal je tam, kde právě byly. 

Způsoby, jakými se snažil navazovat vztahy, vyvolávaly u okolí spíše negativní 

reakce. Při práci ve skupině působil někdy až útočně, pokud si něco zamanul, nepřistoupil 

na jiné řešení situace. Měl obtíže ve vcítění se do pocitů ostatních dětí. Prosazoval svá přání 

bez ohledu na druhé. Neuměl se vyrovnávat s neúspěchy, při výskytu obtíží byl neklidný, 
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nevyrovnaný, netrpělivý. Při delším soustředění se u něj brzy dostavila únava. Často 

potřeboval mou pomoc, kterou ale nevyhledával a někdy ani nepřijímal. Nedařily se mu 

práce s drobným materiálem, scházela mu trpělivost. Ze stejného důvodu měl problémy 

u většiny prováděných činností, dokonce i při práci se stavebnicemi. Lepení se jevilo také 

jako problémové - lepené výrobky byly nečisté, neúhledné, pracovní plocha silně 

znečištěná. Při obkreslování šablon se nedržel předkreslené formy, práci odbyl. 

Kasuistika č. 9 Jakub (věk 7,3) 

Jakub byl tichý, nenápadný, citově choulostivý. Měl hluboký vztah k rodičům a starší 

sestře, se kterými se doma věnoval kromě jiného i praktickým činnostem. V programu 

pracoval raději samostatně, neměl rád práci ve skupině. Oproti většinou starším 

spolužákům působil drobným a dětským dojmem. Byl pomalý, neuměl se přizpůsobit 

většině. Když v ní přesto musel pracovat, nedokázal vyjádřit nesouhlas a spíše se 

přizpůsoboval druhým. Vždy si ke spolupráci vybíral dívky. Byl velmi hodný, klidný 

a tichý a psychicky silnější spolužáci měli občas tendenci ho využívat pro své pohodlí. 

Potřeboval trénovat sociální dovednosti, na což jsem u něj kladla velký důraz. 

Jeho řeč byla přiměřená věku. Příliš nekomunikoval, ale neměl problémy ve 

vyjadřování ani s výslovností. Rád pracoval s papírem a se stavebnicí, ale to jen tehdy, 

pokud si s ní mohl hrát sám. Na pracovním místě udržoval pořádek. 

Při úklidu byl velmi pečlivý, vše uložil na své místo a měl pořádek i na svém stole. 

Maminka mu každý den kontrolovala penál. Jeho pohyby byly koordinované, přesné, 

praktické, ale někdy pracoval v pomalejším tempu. Byl vytrvalý a pracovitý. Potřeboval 

více času na dokončení výrobku - kromě pomalého pracovního tempa ho zdržovalo 

i dlouhé přemýšlení, jak s prací začít. Jeho výrobky byly relativně čisté a úhledné. Někdy 

se věnoval své práci opravdu puntičkářsky. Pokud výrobek nedokončil v určené době, vždy 

mu velmi záleželo na tom, aby si ho mohl dodělat v družině. Chtěl s ním potěšit starší 

sestru a maminku. 
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Kasuistika č. 10 Markéta (věk 7,5) 

Markéta byla velmi zručná dívka s nadprůměrnou úrovní rozumových schopností. Sociální 

kontakt navazovala bez obtíží. Dobře se vyjadřovala a měla bohatou slovní zásobu. Při 

hovoru byla vyrovnaná, pohotově odpovídala, nestyděla se hovořit ani s neznámými 

dospělými osobami ve škole. 

Ve skupině byla oblíbená, ráda se zapojovala do společné práce a her. Pomáhala 

ostatním, byla obětavá, pracovitá a pečlivá. Rozuměla si i se staršími dětmi a dospělými. 

Při diskusi či skupinovém vyučování někdy skákala se svými vědomostmi dětem do řeči, 

ale pracovala aktivně a dokázala bez problémů prezentovat celou skupinu. Ve skupině také 

obvykle zaujímala vůdčí roli. Pokud měl někdo z dětí při práci problémy, nabídla mu svou 

pomoc. Chovala se velmi pozorně. Byla všímavá ke svému okolí. 

Pracovala čistě a úhledně, papír stříhala a skládala bez obtíží. Její pohyby byly 

koordinované, praktické a klidné. Ráda pomáhala s úklidem. Při práci byla klidná, 

soustředěná a vyrovnaná. Bylo vidět, že jí rukodělná činnost opravdu baví a zajímá. Líbila 

se jí účast na všech činnostech, obzvlášť pokud byly pro ni nové. Předpokládaný čas na 

zhotovení výrobku jí stačil, byla vždy včas hotová a pomáhala s úklidem již nepotřebných 

společných pomůcek a materiálu na stole. 

Kasuistiku č. 11 a 12 neuvádím z toho důvodu, že se tyto dvě dívky (Adéla a 

Dominika) zúčastnily programu pouze dvakrát a třikrát, a nemohla bych tedy jejich 

schopnosti a dovednosti v oblasti jemné motoriky dostatečně popsat. Tyto dvě dívky 

přestaly program navštěvovat kvůli jinému kroužku (hraní na flétnu), který probíhal 

paralelně s tímto, a v celkových výsledcích je uvádím z toho důvodu, že do programu byly 

přihlášeny, zúčastnily se několika prvních setkání a nikdo je formálně neodhlásil. 
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4.4 Přehled výsledků testování vstupní a výstupní úrovně jemné motoriky 

Úkol č. 1 - Nehtovou špetkou (klíšťkovým úchopem) sebrat ze stolu drobný skleněný 

korálek o rozměru menším než dva milimetry a tento korálek vhodit hrdlem o průměru 

3 mm do prázdné půllitrové plastové lahve od nápoje. 

Úkol č. 2 - Nedominantní rukou láhev podržet (svěrák) a dominantní na ni zašroubovat 

víčko (hrst). 

Úkol č. 3 - Vygumovat třícentimetrovou čáru nakreslenou jakoby omylem na papír formátu 

A5 (špetka dvěma prsty, zapojení nedominantní ruky). 

Úkol č. 4 - Přestříhnout papír formátu A5 podle předkreslené rovné čáry (vizuomotorická 

koordinace, koordinace obou rukou, extenze palce a ukazováku). 

Úkol č. 5 - Uvázat uzel předem připraveným provázkem okolo tužky, kterou jsem držela za 

jeden konec ve svislé poloze. 

Úkol č. 6 - Dotknout se postupně všemi prsty ruky palce v předvedeném pořadí (ukazovák, 

prostředník prsteník, malík, prsteník, prostředník, ukazovák), a to na obou rukou (motorika 

prstů, vizuální paměť, vnímání tělesného schématu). 

Výsledky testu provedeného jak na počátku, tak i na konci programu jsem hodnotila 

body podobně jako v klasifikaci, tedy jedna až pět. 

1 - úkol provedl samostatně, úspěšně, bez zaváhání 

2 - úkol provedl úspěšně, samostatně, ale se zaváháním a s delší dobou potřebnou 

k provedení 

3 - úkol provedl samostatně, ale výsledky práce byly velmi nekvalitní nebo potřeboval 

k provedení úkonu slovní instrukce 

4 - úkol byl schopný provést pouze s fyzickou pomocí 

5 - úkol neprovedl vůbec 
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Tabulka ě. 3 - Hodnocení úrovně jemné motoriky při vstupním a výstupním testování 

Úkol č. 1 2 3 4 5 6 průměr 

Adam Vstupní test 3 1 3 2 3 3 2,50 

Výstupní test 2 1 2 1 2 2 1,67 

Adéla Vstupní test 2 2 2 2 4 3 2,50 

Výstupní test -

Daniel Vstupní test 1 1 3 2 3 2 2,00 

Výstupní test 2 1 2 1 2 1 1,50 

Dominika Vstupní test 3 1 3 2 1 3 2,17 

Výstupní test - -

Jakub Vstupní test 2 2 2 2 4 3 2,5 

Výstupní test 2 1 2 1 3 4 2,17 

Jan Vstupní test 5 3 5 4 5 4 4,33 

Výstupní test 5 2 3 3 5 4 3,67 

Marek Vstupní test 5 3 4 4 5 5 4,33 

Výstupní test 5 3 3 3 4 4 3,67 

Markéta Vstupní test 1 1 1 1 2 1 1,17 

Výstupní test 1 1 1 1 1 1 1 

Matouš Vstupní test 5 4 5 4 5 5 4,67 

Výstupní test 5 2 4 3 4 4 3,67 

Simon Vstupní test 1 1 1 1 2 2 1,33 

Výstupní test 1 1 1 1 1 2 1,17 
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Václav Vstupní test 3 2 3 3 5 5 3,50 

Výstupní test 4 2 4 4 5 5 4,00 

Veronika Vstupní test 3 1 3 2 4 3 2,67 

Výstupní test 1 1 3 2 3 3 2,17 

Z uvedené tabulky vyplývá, že největšího zlepšení úrovně jemné motoriky dosáhl 

Matouš (1 bod), dále Adam (0,83 bodu), Marek a Jan (0,66 bodu), Daniel a Veronika 

(0,5 bodu), Jakub (0,33 bodu), Markéta (0,17 bodu), Simon (0,16 bodu) a ke zhoršení došlo 

u Václava (o 0,5 bodu). V uvedeném hodnocení je však třeba přihlédnout k aktuálnímu 

psychickému stavu dětí, motorickým zkušenostem, které v průběhu získaly mimo 

realizovaný program, a dalším faktorům. Z výsledků je však patrné, že prospěch 

z programu měly i ty děti, jejichž úroveň motorických dovedností byla na počátku slabá 

a práce s nimi byla někdy obtížná. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala popisem motorických dovedností žáků se 

specifickými poruchami učení, poruchami pozornosti a žáků bez těchto diagnostikovaných 

poruch, navštěvujících druhou třídu základní školy. 

Poznatky z vlastního pozorování žáků jsem doplnila vlastním nestandardizovaným 

testem zjišťujícím úroveň motorických dovedností, zejména v oblasti jemné motoriky. Test 

jsem provedla na počátku a po ukončení mnou navrženého a realizovaného programu 

rozvíjejícího jemnou motoriku těchto žáků. Jednotlivé dílčí náměty praktických činností 

jsem doplnila detailním popisem motorických dovedností, které mají rozvíjet, a reflexí 

jejich průběhu. Motorické schopnosti žáků a jejich činnost v programu jsem detailně 

popsala v rámci jejich kasuistik. 

Průběžné a závěrečné hodnocení stavu jemné motoriky žáků přineslo konečné 

zjištění, že cílenými činnostmi lze úroveň motorických dovedností žáků zlepšit, přičemž ale 

nelze opomenout fakt, že k vývoji jemné motoriky docházelo v době realizovaného 

programu i v rámci praktických činností jakožto součásti běžného vyučování žáků, v jejich 

osobním životě a přirozeným vývojem jedince. 

Z provedeného šetření vyplynulo, že mezi žáky účastnícími se programu byly velké 

rozdíly v úrovni jemné motoriky, a je tedy třeba se zaměřit na její zlepšení vhodným 

podporováním jejího rozvoje tvořivou činností, která může kladně ovlivnit motorické 

schopnosti žáků. Žáci, kteří na počátku programu vykazovali problémy s konkrétními 

dovednostmi, jak je patrné ze vstupního testu, zvládali tyto dovednosti ve stejném testu po 

skončení programu s problémy menšími. Z toho vyplývá, že vhodná podpora rozvoje jemné 

motoriky vede ke zlepšení stavu problémových oblastí. 

Pomocí metod testování a přímého pozorování jsem zjistila, že ve skupině byli jak 

žáci aktivní, pozitivně naladění a ochotní plnit zadané úkoly, tak i žáci stále velmi hraví, 

s problémy se soustředěním a vykazující známky hyperaktivity. Ve výsledném testování 

a z analýzy výsledků testování vyplynulo, že to byli právě žáci s poruchami pozornosti, 
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poruchami chování a žáci z nepříliš podnětného rodinného prostředí, pro které měla 

z hlediska rozvíjení jemné motoriky společná účast na praktických činnostech největší 

efekt. Velmi mě překvapilo, že k výraznějšímu zlepšení úrovně jemné motoriky došlo 

u těch dětí, se kterými se spolupracovalo obtížněji a jejichž chování bylo chvílemi náročné. 

Práce s těmito žáky ale vyžadovala individuální přístup. Program měl větší přínos pro ty 

děti, jejichž jemná motorika byla v počátečním testování méně rozvinutá. 

Snažila jsem se jednotlivé činnosti připravit tak, aby práce na nich probíhala 

zábavnou formou, aby děti bavily a líbily se jim. Práci jsem hodnotila bezprostředně, aby 

i děti mohly mezi sebou porovnat výsledky své práce, a pokud se výsledek přes veškeré 

úsilí nepodobal očekávání, snažila jsem se vyzdvihnout alespoň snahu. Vedla jsem děti 

k vzájemné komunikaci, spolupráci, nacvičovala snimi některé sociální dovednosti, 

pracovala na rozvíjení jejich trpělivosti, pomáhala jim zvládat frustraci, když jim něco 

nešlo. Chtěla jsem, aby si děti ze setkání odnášely kromě nácviku motorických dovedností 

i pozitivní prožitky, nové zážitky a vědomí, že každé z nich, pokud se bude snažit, může 

něco pěkného vyrobit a dokázat. 

Děti se hromadně a aktivně zapojovaly do jednotlivých činností a bylo vidět, že jim 

práce na úkolech přináší radost. Pokud bych měla jednotlivá setkání zhodnotit z hlediska 

úspěchu u dětí, pak by na prvním místě určitě stála společná práce na mandale, dále 

batikování triček a výroba podzimní dekorace, zkrátka vše, co bylo pro děti nové. Nejmenší 

oblibě se naopak těšilo šití polštářků a výroba vánočních svícnů vytrháváním krepového 

papíru, které z hlediska motorických dovedností patřilo k těm náročnějším. 

Vzhledem k tomu, že se děti programu dobrovolně zúčastňovaly v rámci 

volnočasové aktivity a prováděné činnosti se jim líbily, pomáhaly rozvíjet jejich jemnou 

motoriku i psychické vlastnosti, je důvod v nich nadále pokračovat. Tento poznatek jsem 

předala řediteli školy. 
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Kurz rozvíjení jemné motoriky 

Vážení rodiče letošních druháčků, 

jmenuji se Martina Ježková a mnozí z vás mě znají jako vychovatelku ze 

školní družiny. V letošním roce budu v rámci své diplomové práce na naší 

škole realizovat program rozvíjení jemné motoriky, který bych ráda nabídla 

vašim dětem. Současně s rozvíjením jemné motoriky budeme pracovat i na 

zlepšení soustředění, paměti, představivosti a komunikace. 

V průběhu setkávání budou mít vaše děti možnost seznámit se s prací 

s různými materiály a vyzkoušet si nové, netradiční činnosti. To vše díky 

spolupráci s vedením školy bezplatně. 

Kurz není povinný a nejedná se o reedukaci. 

Setkání budou probíhat od září do prosince 2006, vždy od 13:30 do 

15:00 hodin v učebně číslo 203 (třída l.A). Děti navštěvující školní družinu si 

před začátkem setkání vyzvednu a po skončení je odvedu zpět do školní 

družiny. 

Pro případné bližší dotazy mě najdete buď osobně v ŠD, nebo na tel. 

čísle 606 632 598. 

Martina Ježková 
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Přihláška do kurzu rozvíjení jemné motoriky 

Souhlasím s tím, aby mé dítě 

jméno: navštěvovalo kurz rozvíjení jemné 

motoriky. 

Dále souhlasím se zařazením fotografií dítěte při činnosti a případným 

anonymním použitím dokumentace o dítěti v rámci diplomové práce. Dítě 

bude do kurzu docházet pravidelně. 

V Praze dne 

Podpis 
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Cih lář i vy rábě l i s tavební mater ia l pro zedn íky a pok rývače : c ihly na 
s tavbu zd i a c ih lové tašky na pok ládan í s t řech. C ih lá řská hl ína se těži la 
na p o d z i m d o zásoby. Přes z imu se necha la d ů k l a d n é vyzrát . Na jaře 
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